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TAKDİM

 Elinizde tuttuğunuz bu kitap 27-28 Mayıs 2011 tarihinde Bodrum, Turgutreis’te “I. 
Turgut Reis – Türk Denizcilik Tarihi” adı altında gerçekleştirilen sempozyumda yapılan 
konuşmaları ve verilen tebliğleri içermektedir.

 Turgut Reis ( Paşa ) sadece ülkemizin değil, dünyanın sayılı denizcilerinin başında 
gelmektedir. Deniz savaşlarında gösterdiği üstün stratejik düşünce ve uygulamaları ders 
kitaplarına geçmiştir. Bu vasıflarının ötesinde Turgut Reis, dürüst ve yapıcı bir idareci, 
fedakar bir aile babası, faziletli ve iyiliksever bir insan olarak da tarihe mâl olmuştur.

 Bölgesinin milli ve tarihi mirasına sahip çıkmanın bilincini her zaman taşımış olan 
Turgutreis Belediyesi, adını taşıdığı bu ünlü Türk derebeyinin anısını taçlandırmayı göz 
önünde tutarak bir sempozyum tertiplemeyi düşünmüştür. Bilimsel bir formata sahip olması 
planlanan bu sempozyuma, akademik camia içinde bu yönde ilgisi olan uzmanların öneri ve 
katkılarıyla son şekli verilmiştir. 

 Alanında bir ilk olan bu sempozyum, Turgut Reis’in destanlaşmış adı etrafında 
Akdeniz uygarlığının en belirgin özelliği olan Türk ve dünya denizciliğinin aktüel sorun ve 
konularını tarihsel perspektif ışığında ele almak gibi genel ve kapsayıcı bir amaç gütmüştür.

 Sempozyum, yöre insanı, ilgili kuruluşlar ve medya tarafından geniş bir katılımla (ve 
beğeni ile) izlenmiştir.

 Bu çerçevede sempozyumun geleneksel hale getirilmesi ve akabinde yabancı 
uzmanların da katılımı ile uluslararası boyut kazanması fikri ağır başmış ve bu yönde 
çalışmalar başlamıştır.

 Son derece başarılı geçen bu sempozyumun kalıcı olabilmesi için yazıya dökülmesi 
gerekmiş ve böylece elinizdeki kitap vücuda getirilmiştir.

 Bu süreç içinde emeği geçen başta Turgutreis Belediye Başkanımız Sn. Mehmet 
Dinçberk’e, organizasyonun her aşamasında maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Dr. 
Yusuf Ziya Tengiz’e, sempozyumun akademik organizasyonunda ve düzenlenmesinde 
gösterdikleri çabalardan ötürü Arş. Gör. Cihan Yemişçi, Arş. Gör. F. Aysel Dıngıl, Dr. 
Öğr. Gözde Sazak ve Dr. Öğr. Ebru Zeren’e, fiziki şartların oluşturulmasında ve bu güzel 
programın hazırlanmasındaki gayretlerinden dolayı belediye idarecileri Tarık Eray Çakır, 
Fulya Arıkan, Pembegül Yıldız, Süleyman Döne ve tüm Turgutreis Belediyesi personeline, 
Turgutreis Beldesi Karabağ Mahallesi Muhtarı Ali Saygı’ya, ayrıca Sinan Pekdemir’e, 
Cengiz Mandalinci’ye, Erdoğan Kayalar’a, Ali Rıza Köknal’a, Ali Kemal Denizaslanı’na, 
otelini ve salonunu bize açan La Blanche Resort&SPA Hotel Genel Müdürü Deniz Taş’a, 
editörlerinin yanı sıra bu kitabın yayına hazırlanmasında vakit ve enerji sarf etmiş olan 
Cezmi Çoban’a ve tabii ki tebliğlerini hazırlayıp sunmuş olan bütün akademisyenler ile 
araştırmacılara, Bilim Danışma Kurulu üyelerine ve adını burada zikredemediğimiz, emek 
vermiş herkese teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız.

 Faydası olması dileğiyle. 

Prof. Dr. Mim Kemal Öke
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TURGUTREİS BELEDİYE BAŞKANI                                                 
SAYIN MEHMET DİNÇBERK’İN AÇILIŞ KONUŞMASI

(ŞEVKET SABANCI PARKI – TURGUT REİS ANITI)

 Saygıdeğer hemşerilerim, değerli öğretim görevlilerimiz, değerli misafirlerimiz, 
basının değerli emekçileri.

 Türk Denizcilik Tarihi’nde derin izler bırakan Amiral Turgut Reis adına, Turgutreis 
Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve ana sponsorluğunda “I. Turgut Reis Türk Denizcilik Tarihi 
Sempozyumu”nu düzenlemekten dolayı büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum.

 Değerli konuklar, Turgut Reis’in doğduğu yer olan beldemiz, Amiral Turgut Reis’in 
anısına 1972 yılında adını Turgutreis olarak değiştirmiş ve büyük Türk denizcisini günlük 
hayatın içine katmıştır. 

 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nca tahminen 1973 yılında inşa edilen Amiral Turgut 
Reis abidesiyle birlikte şanlı donanmamız her yılın 23 Haziranı’nda beldemizi ziyaret 
ederek halkımızla birlikte Turgut Reis’i saygıyla anmıştır. 

 Fakat ilk defa beldemizde akademik düzeyde, Amiral Turgut Reis adına bir 
sempozyum düzenlemektedir. Bu sempozyum, Türk Denizcilik Tarihi ile ilgili yapılan 
bilimsel çalışmalarla birlikte denizcilik tarihimizde önemli bir rol oynamış olan Turgut 
Reis’i bilimsel verilerin ışığında daha iyi tanımamıza ve anlamamıza olanak verecektir. Bu 
çok anlamlıdır. Ve artık bize bu konuda çok daha büyük sorumluluklar yüklenmektedir. 

 Amiral Turgut Reis’in denizlere açıldığı yer olarak kabul ettiğimiz Karabağ köyünün 
altındaki bu alanda, bu toprakların torunu olarak, şanlı tarihimize altın harflerle yazdırılan 
kahramanlıkların önünde saygı ile eğiliyoruz. 

 Siz değerli bilim insanlarının, bilimin ışığında Türk Denizcilik Tarihi’ni ve Amiral 
Turgut Reis’i bizlerle paylaşmanızdan ve sizleri Turgutreis’te ağırlamaktan büyük mutluluk 
ve onur duyuyoruz.

 Hepinize tekrar hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum.
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PROF. DR. MİM KEMAL ÖKE’NİN                                                         
AÇILIŞ KONUŞMASI

( ŞEVKET SABANCI PARKI – TURGUT REİS ANITI )

 Kıymetli meslektaşlarım, sayın misafirler, ismi güzel kendi güzel bu beldenin değerli 
sakinleri hepinizi saygıyla sevgiyle kucaklıyorum efendim. 

 Bir bilim adamı olarak, her şeyden önce duygulara biraz hitap etmek istiyorum. 
Çünkü çok heyecanlı ve sevinçli bir günüm. Bir düşün gerçekleşmesini gördüğüm ölçüde 
fevkalade hayranlık içerisindeyim, bu beldeye ve burada yapılanlara yönelik olarak. Ve 
sadece şunu rica edeceğim sizden. Biraz gözlerinizi kısın ve kendinizi ruhunuzu buradan 
kanatlanmış bir şekilde Kara Cehennem Cezayir adlı kadırganın üstünde hissedin. Denizin 
şıpırtısını duymaya başlayın. Denizden gelen meltemin getirdiği o havayı solumaya 
başlayın. Ve yelkenlerin açılışını hissedin. O yelkenler açılırken adeta böyle kanat çırpan 
bir kuşun verdiği sese benzer bir ses verir. Sonra küreklerin suya dalıp çıkmasını, arkada 
duran davulcunun ritmik vuruşlarıyla birlikte forsaların küreklere asılmalarını ve o 
sülün gibi Turgut Reis’in kadırgasının suları yararcasına, jiletle kesilir gibi böyle içinden 
çıktığınızı düşünün. Buradan çıkıp önce Ege’yi, sonra Akdeniz’i, bütün Avrupa’nın büyük 
limanlarını “Büyük Türk” olarak dolaştığınızı düşünün. Ve güvertede şöyle başınızı kaldırıp 
da baktığınız vakit, size gülümseyen bir kaşı havada, dünyanın en yakışıklı adamlarından 
birisi olan Turgut Reis’in o disiplinli fakat yumuşak sesiyle “Vira Bismillah! Haydi 
yiğitlerim, reislerim, tayfalarım…” dediğini düşünün. Bu müthiş bir şeydir. Bu yolculuk 
sizi Preveze’ye götürsün, bu yolculuk sizi Malta’ya götürsün, bu yolculuk dönüp dolaşıp 
sizi Libya’ya götürsün. Libya’da gemiden inin, Turgut Reis’in şu anda türbesinin bulunduğu 
küçük binaya doğru seğirtin. Biraz kafanızı eğerek Turgut Reis’in türbesinin içerisine girin. 
Türk bayrağının hemen altında yatan o mütevazi insanın sizi duyduğunu hissedin. Ve size 
şükranlarını söylediğini dinleyin. Çok güzel bir söz vardır. Bugün için bence çok geçerli. 
Öyle bir nesil, öyle bir zaman ki “her şeyin fiyatını biliyor, değerini bilmiyor”. 

 Ben size minnettarım değerli başkanım, ben size minnettarım değerli Turgutreisliler. 
Ben olarak söylüyorum ama, bu “ben”de Türk milleti vardır. Denizciliğe gönül vermiş bütün 
insanoğlunun fertleri vardır. Onlar adına minnettarım diyorum. Amiral Turgut Reis’e sahip 
çıktığınız için. 

 Ama ben burada bulunacak son insandım. Şöyle ki, bunu benden fazla hak eden, 
benden fazla layık olan ve bu işi yapmakta daha ehil olan kişiler vardı. Ama bir düşü 
gerçekleştirdiğiniz için şükranlarımı sunmak amacıyla buradayım. Ben biraz protokolü 
bozayım ve diyeyim ki burada asıl bulunması gereken kahraman Yusuf Ziya Tengiz hiç 
değilse buraya gelsin ve alkışlayalım kendisini. Teşekkür ediyorum size Yusuf’um…
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SEMPOZYUM AÇILIŞ KONUŞMASI
Prof. Dr. Ahmet Yörük

 Sayın başkanım, çok değerli hocalarım, Turgutreis beldesinin güzel insanları, değerli basın 
mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sempozyumumuza hoş geldiniz. Teşriflerinizle 
bizleri bahtiyar ettiniz. Bizler de burada olmaktan bahtiyarız. Az evvel yapılan tören beni çok 
hislendirdi. Önce saygı duruşunda bulunuldu. Sonra İstiklal Marşı okuduk hep birlikte. Sayın 
başkanım ve çok değerli hocam konuşma yaptılar. Özellikle Mim Kemal hocam beni çok başka 
dünyalara götürdü. Benim çocukluğum Beşiktaş’ta geçti, efendim. Beşiktaş’ım, on yaşım, canım 
Beşiktaş’ım… Orada Barbaros heykelinin önünde, çocukluğumuzda kimi zaman hayretle, 
bazen dehşetle… Hakikaten duygulandım. Ne mutlu bizlere, kendi bayrağımızın altında hür 
bir şekilde yaşıyoruz. Herhalde bayrağımıza sahip oluşumuz, müstakil bir devlet olmamızda bu 
güzel insanların da, Turgut Reis’in de, Barbaros Hayreddin’in de çok payı olması gerekir diye 
düşünüyorum. Beş yüz yıllık macera dolu, ama o maceranın da önemli köşelerinden olduklarına 
hiç şüphe duymamak gerekiyor. Cihan imparatorluğu olabilmek, denizlere açılabilmekle mümkün 
herhalde. Akdeniz’in büyük bir kısmına hakimiyetimizde bu reislerimizin, bu amirallerimizin, 
kaptan-ı deryalarımızın ve onların tayfalarının büyük emekleri olduğuna hiç şüphe yok. 

 Bu güzel beldeye de çok uzun yıllardan beri gelmiyorum. 76 yılında askerliğimi 
yaparken gelmiştim Bodrum’a. Uzun yıllar bekledik, nihayet hakikat oldu rüyamız. Masal gibi 
bir beldeye geldim. Necip Fazıl, Boğaziçi’nde yaşayanlar için diyor ki: “Güleni şöyle dursun 
ağlayanı bahtiyar…”. Ben de bu beldenin insanlarını öyle değerlendirmek istiyorum. Aşere-i 
Mübeşşere’den, dünyada cenneti gören, bu müjdeyi alan insanlardan gibi değerlendiriyorum. 
Bizim buradaki kısa süreli varlığımız da o güzelliklerden istifade etmemize fırsat vermiş 
olacaktır. 

 Değerli arkadaşlar, çok emek sarf edildiğini biliyorum. Yusuf Ziya Bey benim 
meslektaşım, aynı üniversitede çalışıyoruz, çok emek sarf etti. Sayın belediye başkanımızın 
destekleri ve gayretleri, bütün arkadaşlarımızın her türlü takdirin üzerinde…

 Denizcilik meselesi olağanüstü önemli, çok yönlü bir mesele: teknoloji boyutu 
var, iktisadi boyutu var, kültürel boyutu var, tarih boyutu var… Bütün bunlar önümüzdeki 
sempozyumlarda artık geleneksel hale geldikçe, daha konulara bağlı olarak daha sistematik 
yapılacaktır. Ve ümit ediyorum ki hem Turgutreis beldesi, hem de akademik hayatımız, 
özellikle Türk denizciliği de bundan nasibini alacak, yazılı metinlerde kalıcı olacak ve diğer 
kuşaklara da intikal etmiş olacaktır. 

 Benim disiplinim İktisat, yani bir İktisat penceresi açsak, şu anda aşağı yukarı 250 
milyar dolarlık bir dış ticaret hacmimiz var. 250 milyar dolarlık mal taşınacak, Türkiye’ye 
ve Türkiye’den dışarıya. Bu işler büyük ölçüde deniz yoluyla yapılıyor. Kendi bayrağımızla, 
kendi bandıralı gemilerimizle, navlun olarak dışarıya en az miktarda döviz ödeyerek bu 
işin yapılabilmesi ülkemiz için büyük kazanç olacaktır. Bunun geri planında da gemi inşa 
sanayi var. Büyük istihdam yaratıyor, direkt ve dolaylı yoldan. Hocalarım zaten bu konuların 
uzmanlarıdır (Prof. Dr. Mim Kemal Öke ve Dr. Yusuf Ziya Tengiz’i referans göstererek), yani 
çok yönlü bir konuya bir yönünden ışık tutmaya çalıştım, önemini izah edebilmek açısından… 
Diğer konular da en az iktisadi boyutu kadar önem arz ediyor.

 Emeği geçen başkanımıza, akademik heyetimize, düzenleme kurulumuza da 
şükranlarımı arz ediyorum, teşekkür ediyorum.



14

Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye adlı eserinde Bodrum Yarımadası (Sıravolos) haritası.
(Piri Reis ile ilgili tüm haritalar T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Araştırma, Planlama, 

Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nın 2002 yılında yayınladığı Kitab-ı Bahriye adlı kitaptan alınmıştır.)

Piri Reis’in Haritalarında...
2013 Piri Reis Dünya Haritası’nın 500. Yıldönümü Anısına
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 Turgut Reis’in izinde...

MENTEŞE / SIRAVOLOS / KARABAĞ: 

Bodrum Yarımadasındaki ilk Türk yerleşmeleri 13. Yüzyılın son çeyreğinden 
itibaren görülmeye başlar. Yıldırım Bayezit’in, Batı Anadolu’da bulunan 
beylikleri egemenliği altına almasından sonra, bir çok beylik gibi 
Menteşeoğulları  Beyliği de Osmanlı topraklarına katılır. Ancak, Ankara 
Savaşı’nın ardından başlayan Fetret Devri’yle tekrar bağımsızlığını kazanan 
Menteşeoğulları  Beyliği,  II. Murat döneminde (1424) kesin olarak Osmanlı 
topraklarına katılır. Osmanlı Devleti’nin, İzmir’i fethetmesinden  sonra 
Anadolu anakarasında bir kalesi kalmayan Rodos Şövalyelerine  Bodrum’da 
bir kale yapmaları konusunda izin verilir. Bodrum kent merkezi ve kalesi,  
1414 -1522 tarihleri arasında Rodos Şövalyeleri tarafından kontrol edilir. 
Ancak, şövalyelerin  hakimiyet alanı, Bodrum yarımadasının  tamamını 
kapsamayıp,  sadece bugünkü kalenin bulunduğu alanda etkili olmuştur.

Menteşe Sancağı’nın idari birimleri ile ilgili 1517 tarihli Osmanlı tahrir 
defteri bugünkü Bodrum Yarımadası üzerinde oluşturulan Sıravolos Kazası 
hakkında bilgi verir.  Rodos Şövalyelerinin elindeki Bodrum Kalesi ve kent 
merkezi hariç, Bodrum yarımadasında yer alan  14 köy,  Sıravolos  Kazasına 
bağlı görünmektedir. Bu köylerin isimleri:  Beksimed, Büskebi, Büskebi-i 
Diger, Karabağ, Karabağ-ı Diger, Karabağ n.d. Yumruburun, Karaova, 
Burun, Erimiye, Etrim, Sandıma, Sandıma n.d. Varilya, Meymuncuk ve 
Sıravolos’dur.  Sıravolos kazanın adı olmakla birlikte Sıravolos köy  adı 
olarak da  hem  1517,  hem  de  1530 tarihli Osmanlı kayıtlarında geçmektedir. 
Ancak, 1563 tarihli  Osmanlı  Tahrir defterlerinde  bu köyün adı kayıtlı 
bulunmayıp, bu köyde yaşayan kişilerin en yakın yerleşim birimine geçtikleri 
güçlü bir ihtimaldir.

Turgut Reis’in  yaşadığı döneme  en yakında kaynak olarak gösterebileceğimiz 
Gelibolulu Mustafa Âlî (1541-1600)’nin  Künhü’l-Ahbar,  Târih-i Peçevi 
ve Kâtib  Çelebi (1609-1657)’nin Tuhfetü’l-Kibâr  fî  Esfâri’l-Bihâr,  adlı 
eserlerinde Turgut Reis’in Menteşe sancağına tabi Sıravolos’ta dünyaya 
geldiği  belirtilmektedir. Seigneur de Brantome ünvanlı Pierre de Bourdeille 
(1540-1614) adlı Fransız tarihçi tarafından tutulan günlüklerde, Amiral 
Turgut Reis’in doğduğu yer Karabağ Köyü (petit village qui s’appelle 
Charabalac) olarak geçer. 16. Yüzyıldan itibaren Osmanlı arşiv belgelerinde 
ismi geçmeye başlayan Karabağ Köyü,  Menteşe Sancağı  Sıravolos  Kazası’ 
nın  önemli yerleşim yerlerinden biri olarak, Bodrum yarımadasının Ege 
Denizi’ne açılan stratejik bir kapısı durumundaydı.  
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TURGUT REİS’İN KISA ÖZGEÇMİŞİ *

 Batılı kaynaklarda ‘Dragon’ ile ‘Turgut’ kelimelerinin birleşiminden türetilerek 
Dragut olarak nam yapmış olan Turgut Reis takriben 1485’te Sıravalos’ta, yani bugünkü 
Bodrum’un Turgutreis beldesinde Karabağ köyünde dünyaya gelmiştir. Babası Veli adında 
bir çiftçi olan Turgutça, daha küçük yaşta iken bir korsan kadırgasına dahil olmuş ve 
kısa sürede zekası ve cesareti ile öne çıkmıştır. 1492’de Gırnata’nın düşmesinden sonra 
levendlerin bölge halkını İspanyol zulmünden kurtarma operasyonlarında o da sorumluluk 
alarak faal rol oynamıştır. Daha 25 yaşlarındayken, artık kendisine ait bir geminin reisi 
olarak Şehzade Korkud’un dikkatini çekmiş ve onun tarafından himaye edilerek Oruç ve 
Hızır Reislerin yanına Cezayir’e gönderilmiştir. Ünü, sonraları adı Barbaros Hayreddin 
Paşa olarak değişecek olan Hızır Reis’e kadar ulaşan Turgut Reis, kabiliyeti ve yetenekleri 
ile zamanla onun sağ kolu olmuş ve 1533 yılında “Cezayir Sultanı”nın Osmanlı hizmetine 
girdiği seremonide o da, Hızır Reis’in Kanuni Sultan Süleyman’a takdim ettiği reisleri 
arasında yer almıştır. Turgut Reis, Preveze Deniz Savaşı’nda (1538) kumanda ettiği gönüllü 
levendlerden oluşan ihtiyat filosuyla, savaşın seyrinin Osmanlı donanmasının lehine 
dönmesine ve zaferin kazanılmasına büyük katkısı olmuştur.

 Yılın büyük bölümünü filosuyla Akdeniz’de korsanlık yaparak geçiren büyük 
denizci 1540’ta Malta’ya bağlı Gozo adasını yağmalamış ve yine aynı sene Korsika’da 
iken, Preveze’nin mağlup Haçlı Amirali Cenovalı Andrea Doria’nın yeğeni Jan (Gianetino) 
Doria’nın kumanda ettiği filonun ani baskınına uğrayarak esir düşmüştür. Bir süre forsalık 
yaptıktan sonra Cenova’da hapsedilmiş, üç yıllık bir esaretten sonra 1544’te, Fransızlara 
Nice şehrini aldıktan sonra Toulon’da kışlayan Barbaros’un aniden Cenova’yı kuşatması 
üzerine, esir olduğu Salih Reis ile birlikte kurtarılmıştır (Aziz Samih İlter ve Yılmaz Öztuna 
bu gelişmelerin 1528-1531 yılları arasında gerçekleştiği fikrindedirler). Bu olayın ardından 
Barbaros’un ağzından reisin kıymeti “nefsinde bir yarar gazidir” ifadesiyle söze dökülmüş 
ve yedeğindeki teknesini ona armağan etmiştir.

 Daha sonraları Cerbe Adası’nı kendine üs edinen Turgut Reis, Kuzey Afrika’daki 
İspanyol yayılmacılığına, Orta Akdeniz’deki Haçlı nüfuz ve etkinliği ile Avrupalı 
korsanlara karşı amansız bir mücadeleye girişmiş, zamanla güney ve orta Tunus’u da ele 
geçirmiştir. Barbaros’un ölümünden sonra 1547’de kendisine hil’at giydirilerek “Akdeniz 
levendleri kaptanı” unvanı verilmiş, böylece Akdeniz korsanlarının lideri olma hüviyeti 
devlet tarafından resmen onaylanmıştır. 1548’de Napoli Körfezi’ne yaptığı akın ve Malta 
hazinesinin zaptına muvaffak olması, Avrupa’da büyük yankı uyandıran başarılarındandır. 
1550 baharında Mehdiye’de İspanyol ve İtalyan donanması ile mücadele ederek şöhretini 
iyice pekiştirmiştir. Tunus’un ve Cerbe’nin geri alınması için gönderilen Andrea Doria 
komutasındaki hemen tüm İspanyol ve Haçlı saldırılarını geri püskürtmeyi başarmış, 
dahası bu çarpışmaların henüz dumanı tüterken İspanya sahillerine seferler düzenlemiş, 
misillemelerde bulunmuştur. Ancak bu sırada Mehdiye düşmüştür. Tüm bu faaliyetlerinin 
ardından dikkatlerin üzerinde toplandığı Turgut Reis, Şarlken tarafından ya ele geçirilmek ya 
da ortadan kaldırılmak üzere tüm Batılı deniz kuvvetlerinin hedefi haline gelmiştir. 1550’de 
Cerbe’yi kuşatarak Turgut Reis’i gafil avlamak isteyen Haçlı donanmasının amirali Andrea 

* Cihan Yemişçi tarafından hazırlanıp sempozyum açılışında sunulmuştur.
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Doria, emrindeki filo ile Cerbe’yi kuşatmış ve böylece Turgut Reis’i eline geçirdiği zannıyla 
Avrupa’nın çeşitli yerlerinden bu olayı seyretmek için gelenlerin bindirildiği gemileri 
beklemeye başlamıştır. Doria’nın bu teşebbüsü, tecrübeli reisin Cerbe’nin arka tarafındaki 
Kantara deresinde yatan gemilerini denize kadar yürüterek Akdeniz’e açılması ve devamında 
‘Dragut’un esir edileceği’ sahnenin seyri için gelen içi asilzadelerle dolu gemiyi zapt etmesi 
dolayısıyla büyük bir fiyaskoya dönüşmüştür.

 Şarlken’in Tunus, Cerbe ve Turgut Reis’e karşı olan teşebbüsleri Osmanlı merkezinin 
de dikkatini çekmişti. Öyle ki, onun Orta ve Batı Akdeniz’deki faaliyetleri dolayısıyla 
İspanya’nın denizlerdeki hakimiyet alanı oldukça daralmış, buna karşı Akdeniz’deki Türk 
nüfuzu ve etkinliği neredeyse İspanya kıyılarına varacak düzeye ulaşmıştı. Bu egemenliğin 
mimarı olan Turgut Reis de doğal olarak hedef haline gelmişti. 

 Bir diğer hasmı ise Osmanlı merkezindeydi. Veziriazam Rüstem Paşa’nın Turgut 
Reis’e olan husumeti, kardeşi olan Sinan Paşa’dan kaynaklanmaktaydı. Sinan Paşa’nın 
kaptan-ı deryalığı ile veziriazam hem nüfuzunu güçlendirecek, hem de Turgut Reis’in 
Kaptan Paşa olması durumunda divanda olası bir muhalefetinin ve fevri çıkışlarının önünü 
alacaktı. Kardeşine rakip gördüğü Reis’i ortadan kaldırabileceği fırsatı da uygun bir bahane 
ile bulmuştu. Bir Venedik barçasını batırmasının akabinde balyosun sadrazama şikayette 
bulunması üzerine İstanbul’a çağrılan Reis, hakkında düzenlenen tertibatı haber alması 
üzerine başkente varmadan geri dönmüş ve sonrasında iki yıl boyunca şehre gitmemiştir. 
Ancak sultanın Trablusgarp’ı almaya niyetlenmesi üzerine Turgut Reis’e gönderdiği Mushaf-ı 
Şerif ve altın kılıçla birlikte Reis’i İstanbul’a davet etmiş, böylece gönlü alınarak Trablusgarp 
üzerine Kaptan-ı Derya Sinan Paşa ile birlikte sefere çıkmıştır. Öncelikle Malta’ya bir sefer 
düzenlemiş, adaya bağlı olan Gozo adası yağmalandıktan sonra hiç beklenmedik bir şekilde, 
1510’dan beri Haçlıların elinde olan Trablusgarp’a ilerlenmiştir. Şarlken’in gönderdiği 
İspanyol filosunun Malta açıklarında yakalandığı büyük bir fırtına dolayısıyla neredeyse yok 
olması sayesinde de rahatlıkla karaya ulaşılmış ve böylece Trablus’un fethi gerçekleşmiştir 
(1551).

 Kanuni’nin, Trablusgarp’ın fethi karşılığında vaat ettiği beylerbeyiliğin Sinan Paşa 
tarafından kendisine değil de Murad Ağa’ya verilmesi üzerine belli bir güceniklik oluşmasına 
rağmen o, devlet hizmetinden yüz çevirmeyerek ve isyan etmeyerek faaliyetlerine devam 
etmiştir. Fetihten sonra İstanbul’a dönülmesi hususunda ikna edilen Turgut Reis’e aynı yıl 
içerisinde, Kanuni Sultan Süleyman tarafından Karlıili sancakbeyliği verilmiştir. Ayrıca 
kaptan-ı derya unvanını taşımamak kaydıyla Osmanlı donanmasının komutası da ünlü deniz 
akıncısına devredilerek maiyyetindeki reislere ise fener taşıma hakkı (deniz subaylığı) ve 
70-80’er akçe ulufe bağlanmıştır. Turgut Bey, Trablusgarp Beylerbeyiliği’ni ancak Murad 
Paşa’nın vefatından sonra 1556’da alabilmiştir. Reis, hakkını aramak için Edirne’ye varmış ve 
Kanuni’nin sefer için yola koyulacağı sırada sultana yetişerek hakkını istemiştir. Bunun üzerine 
Rüstem Paşa tarafından kandırıldığını anlayan Sultan Süleyman, Trablusgarp Beylerbeyiliği’ne 
paşalık rütbesiyle birlikte Turgut Reis’i atayarak hakkını teslim etmiştir. Ancak Kanuni yine 
de daha önceden niyetlendiği, fakat Rüstem Paşa’nın Turgutça’nın ağzından “Taşrada hâsıl 
oldum, Dergâh-ı Mu’allâ hidmetin yapamam” şeklindeki yalanla karışık entrikasına takıldıktan 
sonra kaptan paşalığı Turgut Reis’e verme teşebbüsünü resmiyete geçirmemiştir. 

 Trablusgarp’ın fethinden sonra Osmanlı sınırları Libya’da Fizan’a kadar genişletilmiş, 
hatta bugünkü Çad ve Nijer’in sınırları içinde kalan Tuaregler gibi çöl kabilelerinin, dahası 
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Çad Gölü’ne kadar varan alandaki zenci krallıklarının dahi tabiiyetleri sağlanmıştı. Zamanla 
Tunus şehri dışındaki bütün Tunus’un da fethi sağlanarak Trablusgarp eyaletine bağlanmış, 
böylece Turgut Paşa bir anlamda hem Trablusgarp’ın hem de Tunus’un genel valisi haline 
gelmiştir.

 Trablusgarp’ın fethinden sonra İstanbul’a dönen Reis, 1552 Ağustos’unda Sinan Paşa ile 
birlikte Fransa’yı desteklemek üzere Napoli’ye baskında bulunmuş ve ardından Andrea Doria 
komutasındaki Haçlı filosu Ponza’da tekrar mağlup edilmiştir. Ancak Fransız donanmasının 
ortada gözükmemesinden ötürü geri dönülmüştür. Ertesi sene 1553’te Korsika, Fransa için 
ele geçirilmiş, ancak sonra Fransa bu adayı Andrea Doria’nın marifetiyle İspanya’ya geri 
kaptırmıştır. 

 Sokollu Mehmed Paşa’nın 1546-1550 ve Sinan Paşa’nın 1550-1554 yıları arasındaki 
dörder yıllık kaptan-ı deryalıklarından sonra levend reislerinin sevip saygı duydukları Piyale 
Paşa’nın kaptan paşa olmasıyla Turgut Reis ile ona tabi olan tüm Akdeniz levendleri ve reisleri 
de uyum içinde çalışıp çarpışacakları bir kaptan-ı deryaya kavuşmuşlardır. 1554’ten itibaren 
Turgut Reis hemen her sefer mevsiminde Kaptan-ı Derya Piyale Paşa ile birlikte pek çok 
sefere çıkmıştır. 1554’te Fransa’nın kaybettiği Korsika’nın yeniden alınması için harekete 
geçilmiş, ancak Fransızlarla ortaya çıkan anlaşmazlıklar üzerine kuşatma kaldırılarak geri 
dönülmüştür. Fransız askerleri  ise kendi başlarına adayı elde edememişlerdir. Aynı yıl Peştiye 
fethedilmiş, devam eden senelerde 1555’te Reggio-İtalya, 1556’da Oran ve Bicaye ile Batı 
Akdeniz seferleri, 1557’de Bizerte’nin fethi, 1558’de Balear Adaları seferleri bu iki denizcinin 
kumandasında gerçekleştirilmiştir. 1560’ta ise Cerbe’yi ele geçirerek ardından Akdeniz’deki 
Osmanlı egemenliğinin kilit ismi olan Turgut Paşa’yı tarihe gömerek Tunus ve Trablusgarp’ı 
düşüreceklerini planlayan ve böylece Akdeniz’de İspanyol hakimiyetini sağlamak üzere 
kendi ‘Preveze’ zaferlerini kazanmak ve süreci tersine çevirmek isteyen Şarlken’in halefi II. 
Felipe’nin gönderdiği Haçlı donanmasının amirali Gian Andrea Doria, ünlü deniz akıncısının 
yardımına gelen Piyale Paşa ile Cerbe açıklarında giriştiği savaşta büyük bir bozguna 
uğratılmıştır. Böylece Preveze’den sonra bir büyük deniz zaferi daha Türk tarihine geçmiş 
ve Akdeniz’deki Osmanlı egemenliği daha da sağlamlaşmıştır. Bu zaferin kazanılmasına 
sonradan yetişen Turgutça ise Piyale Paşa ile birlikte, Mart ayında kaybedilmiş olan Cerbe 
Adası’nı 63 gün süren kuşatma sonrasında 30 Temmuz’da geri almaya muvaffak olmuşlardır.

 1565’te Malta seferine katılması için Kanuni’den aldığı emir üzerine Turgut Paşa aynı 
yılın 2 Haziran’ında, kuşatmanın başlamış olduğu St. Elmo kalesi önündeki Valetta limanına 
çıkmış, karada kuşatmaya yardım ederken başından ağır yaralanarak 23 Haziran’da 80 yaşında 
iken şehit olmuştur. Naaşı Trablusgarp’a nakledilerek orada yaptırdığı külliyedeki caminin 
yanına defnedilmiştir. Turgut Reis böylece, bugün dahi türbesi ile Libya ve Türkiye arasında 
bir ortak değer niteliği taşımakta, geçmişte her iki ülkenin ortak idealler etrafında omuz omuza 
mücadelesinin bir sembolü olarak köprü vazifesini sürdürmektedir.

 Denebilir ki Turgut Reis, Oruç ve Hızır Reislerle birlikte Akdeniz’de yükselen 
Türk egemenliğini akıncılık faaliyetleriyle ve zaferlerle daha da pekiştirmiş, hatta Osmanlı 
Devleti’nin düşman saydığı bir devletin gemisinin dahi denizlere rahat rahat açılamayacağı 
şekilde Osmanlı varlığını Batı Akdeniz’e kadar ulaştırmıştır. Onun atak denizciliği, hemen 
her akın mevsiminde İspanya ve ona bağlı olan Batı İtalyan kıyı ve adalarının savunmalarını 
güçlendirme zorunluluğunu beraberinde getirmiş, bu da İspanyol ekonomisine çok ciddi bir 
ağırlık bindirerek ayrıca bir psikolojik harp ve ekonomik olarak yıpratma etkisi meydana 
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getirmiştir. Ayrıca, Gırnata’nın düşmesinden itibaren Orta Akdeniz bölgesinde ve Kuzey 
Afrika’da İspanyollar lehine görülen İslam topraklarındaki gerilemeyi kesin ve net olarak 
durdurmuştur. Kuzey Afrika’nın İslam toprakları olarak kalmasını sağlayarak, bu topraklardaki 
Haçlı varlığını ortadan kaldırmış ve kendi yetiştirdiği ardından gelen denizci nesillerin de 
gayretiyle Osmanlı hakimiyetinin bu topraklarda yerleşmesinde birinci derecede rol oynamıştır. 
Bunların yanı sıra, Fas sultanı ile irtibata geçerek onun hesabına da hizmetlerde bulunduğu, 
daha sonra Osmanlı-Fas arasında kurulacak olan ilişkilerin temelini attığı bilinmektedir.

 Turgut Paşa’nın atılgan ve hiçbir işten çekinmeyen, korkusuz ve cesur yapısı ile taktik 
dehasının bileşimini yüksek gayretiyle harmanlaması, onun diğer levend reislerinin arasında 
sivrilmesini sağlamıştır. O, kaptan-ı derya unvanını alamamakla birlikte ona donanmanın 
asıl başkomutanı gibi davranılmıştır. Levend reisleri arasındaki doğal karizması ve liderlik 
vasfı dolayısıyla o, akıncı yoldaşları tarafından da baş reisleri olarak kabul görmüş ve takip 
edilmiştir. Liyakati, yetenekleri ve başarıları dolayısıyla Kanuni’nin nezdinde de büyük bir 
itibara sahip olan ünlü denizci için sultan hemen her deniz seferine çıkılırken, “zinhar Turgut 
Paşa’nın re’yinden taşra çıkılmaması”nı buyurarak onun itibari olarak Akdeniz’de başkomutan 
olduğunu takdir etmiş ve fiili olarak onun emir ve tavsiyelerine uyulmasını istemiştir.

 Devlet kademesinde ve hiyerarşisinde hak ettiği pozisyonu alamayan Turgut Reis’te 
her ne kadar bir kırgınlık oluşmuşsa da, onun her ihtiyaç duyulduğunda Osmanlı donanmasına 
yardıma hazır olması, zihniyetindeki devlet hizmeti telakkisinin ne kadar yüksek, sağlam 
ve temelli olduğunu göstermesi açısından oldukça anlamlıdır. Devlete karşı sadakat ve 
fedakarlık erdemleri kendini, Trablusgarp’ın fethinden sonra da açığa çıkarmıştır. Vaat edilen 
beylerbeyiliğin Turgut Reis’e verilmemesi üzerine, levend yoldaşlarının Sinan Paşa’yı karada 
bırakarak tabii liderleri olan reislerinin peşine düşmelerinden sonra o bu hareketi tasvip 
etmeyerek, olası bir isyan emaresinin önüne geçmiş ve böylece bu davranışı ile sabırlı, sebatlı 
ve fedakar bir devlet adamlığı örneği vermiştir.

 Turgut Reis, kişiliği itibariyle mansıb dileyecek bir yapıda değildi. Onun için makam 
değil hizmet esastı ve hatta rütbeyi dahi daha üstün hizmet verebilmek için, hakkı üzere 
istemekteydi. Devlet zirvesinin, özellikle de padişahın, onun hizmetlerini ve liyakatini 
kendiliğinden takdir etmelerini beklemiştir. Bunun içindir ki, pek çok yoldaşı ve yetiştirmesi 
ondan önce mansıb alarak yükselirken o buna son raddeye kadar ses çıkarmamıştır. Buna 
karşın, doğru bildiğini mertçe savunan ve kabadayı mizaçlı levendlere has bir üslupla 
dobra konuşmaktan çekinmeyen mert ve yiğit bir karaktere sahipti. Bundan dolayı da saray 
protokolünün diplomatik üslubunu, kimi zaman kulis üzerine kurulu, kimi zaman da çıkar 
hesaplarını ve manevralarını alt üst edebileceğinden çekinilmesinden kaynaklanan sebeplerle 
yüksek bürokratlar tarafından devlet zirvesine dahil edilmek istenmemiştir. Ünlü reis, bunlara 
rağmen devlet menfaatlerini gözeterek sabretmesini bilmiş, gayretlerinden geri durmamıştır. 
Onun devlet çıkarlarını kendisininkinden üstün tutan ulvi bir anlayışla ne kadar olgun 
bir meşrebe sahip olduğu da, meydana gelmiş olan olaylar karşısındaki tavırları ile ortaya 
çıkmaktadır.
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Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye kitabında Karabağ, Çatalada ve İstanköy haritası.

Piri Reis’in Haritalarında...
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KARABAĞ / ÇATAL ADA / İSTANKÖY: 

Rodos’un 1522’de beş aylık bir kuşatmadan sonra teslim olmasının akabinde, 
İstanköy Adası’nın ahalisinin kale anahtarlarını getirip teslim etmesiyle tüm 
ada, köyleri ve kaleleriyle birlikte Osmanlı topraklarına katılmış, sonrasında 
ada bir sancak merkezi olarak yapılandırılmıştır. Yine Bodrum Kalesi’ndeki 
St. Jean garnizonu da Kaptan-ı Derya Palak Mustafa Paşa’ya boyun eğmiş, 
böylece Menteşe yöresindeki Osmanlı hakimiyeti tamamlanmıştır. Bodrum, 
Kaptanpaşa eyaletinin İstanköy sancağına bağlı bir kale olarak Osmanlı 
idari yapısı içerisindeki yerini almıştır.

Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye kitabında Gördil, Gümüşlük ve Karabağ kıyıları 
bölümünde; Karabağ, Çatalada ve İstanköy adası ile ilgili aşağıdaki bilgiler 
bulunmaktadır:

“Bu limanın (Gümüşlük) bir mil kadar lodos tarafında ise adına Kızıl Burun 
denilen bir burun vardır. Bu burunun ucu temiz değildir. Çekinilmesi gerekir. 
Bir buçuk mil kadar gün doğusu tarafında küçük bir ada vardır. Bu adaya 
Hacı Adası derler. Kızıl Burun ile Hacı Adası’nın arası geçittir. Donanma 
çoğunlukla oraya gelip yatar. Bu yerlere Karabağ derler. Düz, bağlı bahçeli 
yerlerdir. Deniz kıyıları da hep yufka sulu demir atma yerleridir. Orada bir 
de su akar. Ancak bu su içilmez. Üst tarafta kuyu var, o kuyunun suyu içilir.

Daha sonra, bu yerin iki buçuk mil kadar karşı tarafında Çatal Ada denilen 
üç çatal bir ada vardır. O adanın yatağı, kıble tarafındadır. Gün batısına 
karşı yerinde bir parça da içme suyu bulunur ve onun yıldız tarafında 
bulunan adaların araları hep derindir. Arzu edilirse haritasına bakılsın ki, 
iyice bilinsin.

Bu Karabağ kıyılarının demir yerlerinden, burun ucuna varıncaya kadar olan 
yerler, yataktır. O buruna Kumburnu derler. Bu burundan yarım mil kadar 
deniz içinde bir taş vardır. Su ile aynı seviyede görünür. O taşın da Anadolu 
kıyıları ile arasından gemiler geçer. Bu burundan İstanköy Adası’na doğru, 
Narince kalesi altı mil uzaklıktadır. Ondan sonra, sözü edilen Kumburnu’nu 
giin doğusu tarafına dolaşırlarsa Ayı Balığı denilen körfeze gelinir. Bu körfez 
iyi yataktır. Ancak içme suyu yoktur. Böyle biline.

Buraya Karabağ derler. Rodos henüz fethedilmeden önce, Osmanlı 
donanması burada yatıp su ihtiyacını karşılardı. Karabağ’ın karşısında 
İstanköy Adası altı mil uzaklıktadır.”

 Turgut Reis’in izinde...
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TURGUT REİS’İN NERELİ OLDUĞU MESELESİ
THE QUESTION OF DRAGUT REIS’S BIRTH PLACE

Cihan YEMİŞÇİ *

 Özet

 Turgut Reis, Türk denizcilik tarihinde adı ilk akla gelenlerden biridir.              
16. Yüzyılda Hıristiyan deniz güçleriyle giriştiği mücadele, korsanlık, akıncılık 
ve fetih hareketleriyle Akdeniz’deki Osmanlı egemenliğinin korunmasında ve 
yayılmasında büyük hizmetleri olmuştur. Buna rağmen Turgut Reis’in hayat 
hikayesinin bazı bölümleri hâlâ aydınlatılmayı beklemektedir. Turgut Reis’in 
doğduğu yerin neresi olduğu ve bugün nereye karşılık geldiği de akademik bir 
ciddiyetle ele alınmaya muhtaçtır. Bu çalışma, onun doğum yerini netleştirmek ve 
herhangi bir tartışma meselesi olmaktan çıkarmak üzere hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Turgut Reis, Sıravulos/Saravalos/Seravulos, Bodrum, Karabağ.

 Abstract

 Turgut Reis has a name which comes to mind first in the history of Turkish 
Maritime. He served significantly for extension and protection of Ottoman sov-
ereignty in the Mediterrenean Sea by piracy, warriorship and conquest. Although 
this, some parts of Turgut Reis’s life story are still expected to be revealed. The 
question of where Turgut Reis was born and where this place is today has to be ar-
gued in an academic way. This study aims to clarify his birth place and to conclude 
the debate around this question. 

Key Words: Dragut Reis, Sıravulos/Saravalos/Seravulos, Bodrum, Karabağ.

*Arş. Gör., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü.
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TURGUT REİS’İN NERELİ OLDUĞU MESELESİ

Cihan YEMİŞÇİ

 Daha yakın zamana kadar Turgut Reis’in Bodrumlu ve dahası Turgutreisli olduğu 
bilgisi üzerinde bir şüphe yokken, gerek ilim camiası olsun ve gerekse Türk kamuoyu nezdinde 
bu bilgi genel kabul görmüşken, Tarcan Oğuz’un Yatağan’da Yetişenler adlı kitabında1 
ve buna dayanılarak 11 Şubat 2011 tarihinde Bodrum’da çıkan Yarımada Gazetesi’nde 
yayınlanan bir haberde2, Turgutreis’in Muğla Yatağan’a bağlı Turgutlar köyünde doğup 
büyüdüğüne dair bir iddia ortaya atılmış ve bu iddia, konu ile ilgili olup ancak meselenin 
bilimsel kaynaklarına ulaşma imkânı olmayan kişileri de ikileme düşürecek şekilde bir 
şüphe doğurmuştur. Turgut Reis ile ilgili şimdiye kadar yazılmış araştırma eserlerde de bu 
meseleye ya değinilmemiş ya da döneme dair ilk kaynaklarda geçtiği üzere Sıravolos (veya 
türevleri) adı verilerek adres gösterilmiştir3. Bu adı geçen bölgenin bugünkü Bodrum’a 
tekabül ettiği4 üzerinde ise genelde durulmamış, ancak birkaç eserde daha özele inilerek 
Turgutreisli5 veya Karabağlı6 olduğuna yer verilmiştir7. Bu ikinci kategoriye giren kitapların 
ise bilimsel literatürde fazla yer bulmamaları ve/veya bu konuda kaynak göstermemeleri 
yahut da bunlar içerisinde ciddi denebilecek olanların da bazı araştırmacılar ve konuya ilgi 
duyanlar tarafından ulaşılmasındaki zorluklar, meselenin net olarak ortaya koyulmasında bu 
literatürün göz ardı edilmesine sebep olarak daha sonra kaleme alınan araştırmalarda yine 
ham bilgi olarak ‘Sıravolos’ kelimesinin kullanılmasını beraberinde getirmiştir. 

 Bu çalışmada belirlenen yöntem, öncelikle ortaya atılan ‘Turgut Reis’in Yatağanlı 
olduğu’ iddiasını, dayandırılan kaynakların eleştirisiyle birlikte değerlendirmek, ardından 
da Turgut Reis’in nereli olduğunu dönemin kronik ve hatırat gibi kaynakları ışığında, 

1 Tarcan Oğuz, Yatağan’da Yetişenler, Yatağan Belediyesi Kültür Yayınları, Muğla 2006, s. 23-24.
2 “Turgut Reis Nereli?”, Yarımada Gazetesi, Bodrum (11 Şubat 2011).
3 Örneğin bkz. Ali Rıza Seyfi, Turgut Reis, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yayınları, İstanbul 1994 (1. Baskısı 

Osmanlı Türkçesi, İstanbul 1911), s. 2; Cengiz Orhonlu, “Turgut Reis ve Korsika Baskını”, Belgelerle Türk 
Tarihi Dergisi, Sayı 15 (Aralık 1968), s. 69; Yılmaz Öztuna, Büyük Türkiye Tarihi, IV, Ötüken Yayınları, 
İstanbul 1977, s. 21 ve ondan naklen Osman Öndeş’in önsözüne bkz. Ernle Bradford, Turgut Reis (Son Sefer), 
Milliyet Yayınları, İstanbul 1973, s. 14; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, II, TTK, Ankara 1995 (7. 
Baskı), s. 382, 384; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, V, (haz. Nuri Akbayar, çev. Seyit Ali Kahraman), Tarih 
Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1996, s. 1639.

4 Bu konuda istisna olarak ve ayrıntılı bilgi için bkz. Turan Gökçe, “Müstakil bir İdari Birim Olarak Bodrum 
İlçesinin Öncüsü: XVI. Yüzyılda Sıravolos Kazâsı”, 1522-2007 Osmanlılardan Günümüze Her Yönüyle 
Bodrum, Sempozyum Bildirileri (22-25 Ekim 2007), Ortakent-Yahşi Belediyesi Kültür Yayınları, Bodrum 
2008, s. 239-276.

5 E. Hamilton Currey, Akdeniz’in Büyük Korsanları, (çev. Kerem Özdural), İstiklal Kitabevi, İstanbul 2007, s. 245.
6 Halikarnas Balıkçısı (Cevat Şakir), Turgut Reis, Bilgi Yayınevi, Ankara 2000 (7. Baskı), s. 9, 47, 137; Heyet, 

Turgut Reis, Çamlıca Yayınları, İstanbul 2008 (3. Baskı), s. 9. Ayrıca bkz. Cavit Aker, Turgut Reis Nerelidir, 
Yeni Aydın Matbaası, Aydın 1936, s. 8-10; Avram Galanti, Bodrum Tarihi, Işık Basım ve Yayınevi, İstanbul 
1945, s. 79.

7 Gökçe çalışmasında, ünlü denizcinin Turgutreis’in Karabağ köyünden olduğunu açıkça belirtmesiyle, bu 
bilginin akademik literatüre girmiş önemli bir istisnası olmaktadır. Bkz. a.g.m., s. 251.  
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araştırma eserlerden de faydalanarak ortaya koymaktır. Ayrıca daha özele inerek Bodrum’un 
Turgutreis beldesine bağlı Karabağ köyünden olduğuna dair rivayetleri de değerlendirerek 
akademik literatüre Turgut Reis’in ismini doğduğu yer ile birlikte nakşetmeye çalışmak 
olacaktır.

 Yukarıda zikredilen gazetede kamuoyuna duyurulmuş olan söz konusu iddiayı Tarcan 
Oğuz adlı araştırmacı8 biri 1936’da, diğeri 1940’ta kaleme alınmış iki kitaba ve yörenin 
yerel rivayetlerine dayanarak Yatağan’da Yetişenler adlı kitabında öne sürmüştür.9 Oğuz’un 
bu görüşünü dayandırdığı ilk kaynak Yüzbaşı Cavit Aker’in Turgut Reis Nerelidir10 adlı 
kitabıdır. Bu kitaba göre Mareşal Fevzi Çakmak, 1924 yılında yöreye yaptığı bir ziyarette 
Muğla Milletvekili Cemal Karamuğla’ya buranın Turgut Reis’in doğduğu yer olduğunu 
söylemiş, bölge halkı da zamanla bunu benimsemiştir ve daha önce Çayırköy olan bu köyün 
adı Turgutlar Köyü, adı Leyne olan nahiyenin ismi ise Turgut Beldesi olarak değiştirilmiştir. 
1938-1948 yılları arasında Yatağan müftülüğü yapan Ali Rıza Hakses de, 1940’ta kaleme 
aldığı Muğla Menteşe Büyükleri adlı kitabında Turgut Reis’in, “Menteşe’nin Turgut nahiye 
merkezi Leyne kasabasına iki saat uzaklıkta bulunan Turgutlu köyünden” olabileceğine 
dair bir rivayeti kitabında kaydetmiştir.11 Oğuz bunlara ilave olarak, Aker’in de kitabına 
aldığı yörede yer etmiş olan bir rivayete dayanarak, köydeki harap olmasının neticesinde 
taşlarının bugün mevcut olmadığı bir evin Turgut Reis’in ailesinin evi olduğunu iddia etmiş 
ve ünlü denizcinin bu evde doğup büyüdüğünü ileri sürmüştür. Yatağan Kaymakamı Hasan 
Tanrıseven ise Turgut Reis’in doğduğu yıl olan 1485’te Bodrum’un Saint Jean Şövalyelerinin 
elinde ve dolayısıyla bu bölgenin Hıristiyan olduğunu ileri sürerek ünlü reisin burada 
doğmasının mümkün olmadığını savunarak Oğuz’un iddiasına destek vermiştir.12 

 Öne sürülen iddianın dayandırıldığı verilerin eleştirisine geçilecek olursa, 
Fevzi Paşa’nın ziyaretinden önce köyde var olmayan bu iddia ve rivayetler, Paşa’nın 
yönlendirmesinden sonra ortaya çıkmış ve köyün isminin değiştirilmesi ile de bu ikilik 
pekişmiştir. Halbuki bu ziyaretin öncesine dair iddiayı doğuracak hiçbir kaynakta herhangi 
bir bilgiye rastlanmamıştır. Turgut Reis’e atfedilen harap evin ise söz konusu rivayetlerin 
etkisiyle ilişkilendirildiği anlaşılmaktadır.

 1485’te Bodrum kalesinin Saint Jean Şövalyelerinin elinde olduğu ise doğrudur. 
Ancak bu hakimiyet alanı, kalenin bulunduğu bugünkü Bodrum merkezini ve tahakküm 
kurabildiği toprakları kapsamakta, Turgutreis’in bulunduğu batıdaki yarımadanın iç 
kesimlerine ulaşmamaktadır. Bu topraklarda meskun olan nüfus ise Hıristiyan değil 
Müslüman Türk nüfusudur ki, daha önceleri 13. yüzyılda Menteşe Beyliği tarafından bu 
toprakların fethedilmesiyle, o dönemde artık “ıssızlaşmış” halde bulunan bölgeye iskan 
ettirilmişlerdir.13 Şövalyelerin Bodrum kalesinden ve Rodos merkezli olarak yaptıkları 

8 Halk Bilimi uzmanı ve Yatağan Belediye Başkan Yardımcısı.
9 Oğuz, a.g.e., s. 23-24.
10 Aker, a.g.e., s. 7-8.
11 Ali Rıza Hakses, Muğla Menteşe Büyükleri, T.C. Muğla Valiliği İl Kültür Müdürlüğü yayınları, Muğla 1999, s. 

65.
12 “Turgut Reis Nereli?”, Yarımada Gazetesi, Bodrum (11 Şubat 2011).
13 Tuncer Baykara, “Bodrum”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 248; Gökçe, a.g.m., s. 240-241. Ayrıca Aker de Akçaalan 

ve Karabağ’ın yörük yerleşimi olduğunu bildirmektedir. Bkz. a.g.e, s. 8. Tafsilatlı bilgi için ayrıca bkz. Paul 
Wittek, Menteşe Beyliği, 13-15inci Asırda Garbî Küçük Asya Tarihine Ait Tetkik, (çev. Orhan Şaik Gökyay), 
TTK, Ankara 1986.
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korsanlıklar ile yarımadanın sahil kesimlerine olan saldırıları, söz konusu yerli Müslüman 
Türk ahalinin bölgenin daha üst kesimleri olan tepelere ve dağ eteklerine çekilmelerini ve 
buralara yerleşmelerini zorunlu kılmıştır. Karabağ köyü halkı da aynı sebeplerden dolayı 
daha tepe alanlara çekilerek Yukarı Karabağ yerleşimini meydana getirmişlerdir.14 

 Beyliğin topraklarının Osmanlıların hakimiyetine ilk girişi 1389-90 yıllarında Yıldırım 
Bayezid devrinde gerçekleşmiştir.15 Fetret Devri’nin sona ermesinin ardından Mehmed 
Çelebi Osmanlı hakimiyetini Batı Anadolu’ya tekrar yaymaya başladığı sırada İzmir’e 
girerek burayı Aydınoğlu Cüneyd Bey’den almış, bunun yanı sıra Rodos Şövalyelerinin 
yarıya kadar inşa ettikleri kaleyi de yıkmıştır. Bu gelişme üzerine şövalyelerin elçisinin 
I. Mehmed’e durumu protesto etmesi ile konu görüşülmüş, sultan her ne kadar İzmir’de 
tekrar bir kale yapmalarına müsaade etmeyeceğini belirtse de, Menteşe topraklarında bir 
kale yapmalarına razı geleceğini bildirmiştir. Elçinin bu toprakların Menteşe Beyliği’ne 
ait olduğunu söylemesi üzerine ise sultanın cevabı, beyliğin Osmanlı egemenliği altında 
olduğunu ifade etmesi olmuştur. Bodrum kalesinin inşası ve Saint Jean Şövalyelerinin 
buraya yerleşmesi kararı böylelikle alınmış olup, kale 1414’ten itibaren 1522’de Kanuni’nin 
Rodos’u fethinden dönüşünde burayı zapt ettiği tarihe kadar şövalyelerinin elinde kalmıştır.16 

 Turgut Reis’e dönülecek olursa, dönemin kaynaklarına bakıldığında ünlü denizcinin 
nereli olduğu sorusunun cevabının biri çağdaş, diğer ikisi yakın dönemdeki üç kronikte kayıtlı 
olduğu görülür. Bunlardan ilki Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Künhü’l-Ahbar’ıdır17 ki, müellifin 
Turgut Reis’in nereli olduğu bilgisini ve hayat hikayesini ünlü denizcinin akrabasından olan 
Kayıt Hasan Bey’in oğlu Sami Bey’den, yani birincil derecedeki bir kaynaktan alması18 
eseri baş sıraya oturtmaktadır. Diğer kaynak ise Kâtib Çelebi’nin Tuhfetü’l-Kibâr fî Esfâri’l-
Bihâr adlı eseridir19 ki, müellif bilgiyi Âlî’den almış olsa gerektir. Yine döneme yakın bir 
başka kronik olan Târih-i Peçuylu’da ise yazar, Turgut Reis’in sadece Menteşeli olduğunu 
belirtmekle yetinmiştir.20 Peçuylu dışında her iki kaynakta da ittifakla ünlü denizcinin 
Sıravolos nahiyesinden bir köyde Veli adlı çiftçinin oğlu olduğu kayıtlıdır. Ayrıca Seigneur 
de Brantome ünvanlı Pierre de Bourdeille (1540-1614) adlı Fransız tarihçinin kayıtlarında 
da aynı bilgi yer almaktadır.21 Dolayısıyla Turgut Reis’in nereli olduğuna dair, çağdaşı ve 

14 Bu eski yerleşimin kalıntıları için bkz. Ekler.
15 Ayrıca “Batı Anadolu’da kalan son hıristiyan kalesi olan Alaşehir”in zapt edildiği ifadesi, o dönemde 

Bodrum’un da ele geçtiği gibi bir intiba uyandırmaktadır. Bkz. Feridun M. Emecen, İlk Osmanlılar ve Batı 
Anadolu Beylikler Dünyası, Kitabevi, İstanbul 2001, s. 46.

16 Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, I, s. 351. Çelebi Mehmed’in elçiyle olan diyaloğundaki ifadesine karşın Menteşe 
Beyliği’nin toprakları, 1424’te II. Murad devrinde Osmanlı sınırlarına kesin olarak dahil olmuştur. Bkz. Erdoğan 
Merçil, “Menteşeoğulları”, DİA, 29, Ankara 2004, s. 152-153. Beyliğin Osmanlı idaresine girmesinden sonra 
bölgenin Menteşe sancağı olarak yine bu isimle adlandırıldığı bilinmektedir.

17 Âlî Efendi (Gelibolulu), Künhü’l-Ahbar, IV. Rükn, İ.Ü. Ktp. Türkçe Kitaplar Bölümü, no: 5959, v. 300b; ayrıca 
Âlî’den naklen Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, II, s. 382, 384.

18 Âlî, v. 302a; ayrıca Âlî’den naklen Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, II, s. 384.
19 Kâtib Çelebi, Deniz Savaşları Hakkında Büyüklere Armağan, Tuhfetü’l-Kibâr fî Esfâri’l-Bihâr, (Haz. İdris 

Bostan), Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2007, s. 87.
20 Peçevî İbrahim Efendi, Peçevî Tarihi, I, (haz. Bekir Sıtkı Baykal), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1999 (3. 

Baskı), s. 332.
21 Pierre de Bourdeille, Seigneur de Brantome’un kaynaklığında Currey, a.g.e., s. 245.
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devrine en yakın olan kaynaklar aynı yer isminde birleşmekte olup22, alternatif olarak daha 
başka bir yere işaret eden bir diğer kaynak da mevcut değildir. 

 Bunların dışında Seyyid Murâdî Reis’in Gazavât-ı Hayreddin Paşa23 adlı eserinde 
ve Matrakçı Nasuh’un Tevârih-i Rüstem Paşa24 adıyla yanlış bir şekilde adlandırılmış olan 
eserinde Turgut Reis’ten bahsedilmiş olsa da nereli olduğuna değinilmemiş; Pîrî Reis’in 
Kitâb-ı Bahriye’sinde25 ve Evliyâ Çelebi Seyahatnâme’sinde26 de Sıravolos’la ilgili kısımlar 
yer almasına rağmen konuyla ilgili bir kayda rastlanmamıştır.

 Bu yer adı, Turgut Reis’in doğum yeri olarak Sicill-i Osmanî’nin Turgut Paşa 
maddesinde Sardaloz27, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi’nde Abdullah 
Kılıç’ın yazdığı “Turgut Reis” maddesinde ise Serdaloz28 olarak geçmektedir. Uzunçarşılı 
ise bu ismin çeşitli kullanımlarından Serdaloz ile birlikte Seroloz ve Seroz’a, ünlü denizcinin 
doğduğu yer olarak eserinde yer vermektedir.29 Bu yer isminin Seroz şekline Hamilton 
Currey’in kitabında30 rastlanmaktadır. Gelibolulu Mustafa Âlî’de Seravolos31, Pîrî Reis’te 
Sıravolos32, Kâtib Çelebi’de Saravuloz33, Evliyâ Çelebi’de ise Sıravala olarak da geçen bu 
biçimlere ilave olarak söz konusu yer isminin Seroloz34, Esravaloz, Isravalos35, Isravlos veya 
Eserulus gibi kullanımları da mevcuttur. Hatta Aker bu yer isminin menşeinin “Sıralı ovası” 
adından gelerek Rumca olarak bozulduğu ihtimali üzerinde durmakta36, Tuncer Baykara da 
bu kelimenin kökeninin Sarı-Ulus olabileceğini ve dolayısıyla her iki araştırmacı da bunun 

22 Âlî dönemin doğrudan çağdaşı olması, Kâtib Çelebi ve Pierre de Bourdeille ise döneme çok yakın bir zamanda 
yaşayıp eserlerini kaleme almış olmaları dolayısıyla değer taşımaktadırlar. Uzunçarşılı, ünlü denizci ile ilgili 
bilgilerin ana kaynağının Âlî olduğunu ve diğerlerinin ondan faydalandığını belirtmiştir. Bkz. a.g.e., II, s. 384.

23 Eserin günümüz Türkçesine neşirlerinden bkz. M. Ertuğrul Düzdağ, Barbaros Hayreddin Paşanın Hatıraları, 
Gazavât-ı Hayreddin Paşa, Kaynak Yayınları, İzmir 1995, çeşitli yerlerde; Seyyid Murâdî, Kaptan Paşa’nın 
Seyir Defteri: Gazavât-ı Hayreddin Paşa, (Sadeleştiren: Ahmet Şimşirgil), Babıali Kültür Yayıncılığı, İstanbul 
2003, çeşitli yerlerde.

24 Tevârih-i Rüstem Paşa, Avusturya Milli Kütüphane (Österreichische Nationalbibliothek), Cod. Mixt. 339,        
v. 276b ve Göker İnan, Rüstem Paşa Tarihi, (vr. 120b-293b), İnceleme-Metin (Basılmamış Yüksek Lisans 
Tezi), Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul 2011, s. 232-233. Eser hakkında bizi 
bilgilendirerek onu görmemizi sağlayan Göker İnan’a teşekkürü borç biliriz.

25 Pîrî Reis, Kitâb-ı Bahriye, II, Ministry of Culture and Tourisme of the Turkish Republic / The Historical 
Research Foundation İstanbul Research Center (TTT), İstanbul 1988, s. 477-495.

26 Evliyâ Çelebi, Seyahatnâme, Topkapı Sarayı Ktp. Bağdat 306, Süleymaniye Ktp. Pertev Paşa 462, 
Süleymaniye Ktp. Hacı Beşir Ağa 452 Numaralı Yazmaların Mukayeseli Transkripsiyonu – Dizini, c. IX, 
(haz. Yücel Dağlı, Seyit Ali Kahraman, Robert Dankoff), YKY, İstanbul 2005, s. 110. Ayrıca müellifin, 
Turgut Reis’in Malta’da şehadetini bir cümleyle zikrettiği kısım için bkz. Evliyâ Çelebi, Seyahatnâme,  
Topkapı Sarayı Bağdat 304 Yazmasının Trankripsiyonu – Dizini, c. I, (haz. Orhan Şaik Gökyay), YKY, 
İstanbul 1996, s. 70.

27 Sicill-i Osmanî, V, s. 1639.
28 Abdullah Kılıç, “Turgut Reis”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, II, Yapı Kredi Yayınları, 

İstanbul 1999, s. 631.
29 Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, II, s. 382, 384.
30 Currey “Saravuloz’un Menteşe (Muğla) Sancağı’na bağlı Seroz köyü” olduğunu ve Seroz köyünün de 

günümüzde Turgutreis beldesine bağlı olduğunu belirtmektedir. Bkz. Currey, a.g.e., s. 245.
31 Âlî, a.g.e., v. 300a.
32 Pîrî Reis, a.g.e., s. 477. 
33 Kâtib Çelebi, a.g.e., s. 87. Gökçe, Pîrî Reis’in eserindeki harekeli kullanımından dolayı Sıravolos’un ve Kâtib 

Çelebi’deki Saravuloz şeklindeki okunuşların en doğru biçimler olduğunu savunmaktadır. Bkz. a.g.m., s. 244-245.
34 Öztuna, a.g.e., IV, s. 21 ve ondan naklen Osman Öndeş’in önsözüne bkz. Ernle Bradford, a.g.e., s. 14.
35 Isravalos kullanımı için bkz. Zekai Mete, “Menteşe”, DİA, XXIX, s. 151.
36 Aker, a.g.e., s. 7.
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Türkçe bir isimden gelmiş olmasının mümkün olduğunu belirtmektedirler.37 Paul Wittek 
bu yerin isminin doğru şeklinin Saravalos veya Sıravolos tarzında olduğunu ve yabancı bir 
isim kökünden geldiğinin kuvvetle muhtemel olduğunu zikretmektedir.38 İbrahim Güner de 
antik Strobilos yer isminin Sıravolos şekline dönüştüğü, dolayısıyla bu kelimenin kökeninin 
yabancı dilden Osmanlı Türkçesine devşirildiği fikrindedir.39 Mübahat Kütükoğlu ise Tuncer 
Baykara’ya işaret ederek, onun görüşü doğrultusunda Saruluz, Sarulez ve Sıruluz isimlerini 
kullanmayı itibari olarak tercih etmekteyse de, yine de bu ismin okunuş biçiminin tam olarak 
tespit edilememiş olmasını da şerh düşmektedir.40 Buranın yer ismi olarak bu kadar çeşitli 
kullanımlarının olması, kelimenin Osmanlı Türkçesiyle yazılmasının sonucunda çeşitli 
imla alternatifleriyle okunmasından kaynaklanmaktadır. Konuyla doğrudan ilgili olmaması 
dolayısıyla bu okunuş ve kullanılış biçimlerinden en başta gelenlerinden bahsedilerek, 
ayrıca bu konudaki görüşlere ve tartışmalara girilmeyecektir. Ancak Sıravolos’un zaman 
içerisinde yörenin Türkçe şivesinde daha kolay kullanılacak biçimde Seruloz ve türevi 
şekillere dönüşmüş olması ihtimal dahilinde olup ve dahası Seroz şeklindeki kullanım da 
yine bu sebepten kaynaklanmış olsa gerektir. Ancak 1945’te eserini kaleme almış olan Avram 
Galanti’nin bu yer isminden ‘Saravalos’ olarak bahsetmesi, bu kullanımın da o yıllarda hala 
bilindiğini göstermektedir.41 

 Sıravolos, Menteşe’nin hem bugüne değin idare merkezi olma özelliğini hem de 
isminin devamlılığını devam ettiremeyen kazaları arasındadır.42 Dolayısıyla bu kazanın 
merkezinin tam olarak nereye denk geldiğini tespit etmek zor olmakla birlikte Gökçe, 
151743 ve 153044 tahrirlerinde Sıravolos’un kendi adıyla anılan yani ‘nefs’i mevcut olan 
bir yerleşim birimi olarak 4 neferden oluşan ve Karabağ’ın yakınlarında bulunan, ancak 
1563 tahririnden önce ortadan kalkan45 bir köyün varlığını ortaya koymaktadır. Yine 
de o dönemden itibaren ismini henüz bir idari birim olarak sürdüren ve zaman zaman 
sınırları değişmekte olan Sıravolos ile ilgili ilk veriler 1517’de, Bodrum henüz Osmanlı 
egemenliğine girmeden önce hazırlanmış mufassal bir tahrir defterinde bulunmaktadır. Buna 
göre Sıravolos, “Beçin’den ifraz olunan… Bodrum hariç olmak üzere yarımada üzerinde 
yer alan 14 köyden oluşmaktadır”.46 1530’da Sıravolos, Menteşe sancağına bağlı bir kaza 
olarak geçmekte47 ve yine aynı 14 köyü bünyesinde barındırmaktadır.48 1563’te yapılan 

37 Baykara, a.g.m., s. 248.
38 Bkz. Wittek, a.g.e., s. 163. 
39 Bkz. Sempozyumdaki tebliği: “Turgutreis Kasabası’nın Coğrafyası”.
40 Mübahat S. Kütükoğlu, Menteşe Sancağı 1830 (Nüfus ve Toplum Yapısı), Ankara 2010, s. 15. Nuri Akbayar ise buna yakın 

olarak Saralus kelimesini kullanmakta, Siranos’u ise olasılık dâhiline almaktadır. Bkz. Nuri Akbayar, Osmanlı Yer Adları 
Sözlüğü, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2003 (2. Baskı), s. 140. Saralos şeklindeki kullanım içinse bkz. K. Ekrem Uykucu, 
Muğla Tarihi, İstanbul 1968, s. 116. Gökçe de bu tartışmayı değerlendirmiş ve ayrıntılı denebilecek bir tetkikte bulunmuştur. 
Bkz. a.g.m., s. 241-246.

41 Galanti, a.g.e., s. 38.
42 Kütükoğlu, a.g.e., s. 14. “XIX. Yüzyıldan Günümüze İsmi Tamamen Değişen Köyler” listesinde Bitez, Faralya, 

Müsgebi ve Büyük Dirmil’in isimlerindeki değişiklikler yer almasına rağmen söz konusu kazanın ismi burada 
yer almamaktadır. Bkz. aynı eser, s. 30.

43 Gökçe, a.g.m., s. 248.
44 Gökçe, a.g.m., s. 252. Ayrıca bkz. Zekai Mete, a.g.m., s. 151.
45 Gökçe, a.g.m., s. 253.
46 Gökçe, a.g.m., s. 247.
47 Mete, a.g.m., s. 151.
48 Gökçe, a.g.m., s. 252.
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tahrirde ise idari sınırları o zamanki adıyla Karâbâd (sonra Karaova olarak değişen49) ve 
bugün Mumcular olarak bilinen bölgeye kadar ulaşmaktadır50. Bu tarihlerde Sıravolos her 
ne kadar bir yerleşim birimi olma vasfını kaybetmiş olsa da, ismi bir idari birim olarak 
yaşamaya devam etmiştir. Aynı tahrirde Karabağ yerleşiminin canlanması ve nüfusunun 
artması, daha önce Sıravolos köyünde meskun olan reayanın, Karabağ’a göçmüş olabileceği 
ihtimalini düşündürtmektedir.51 1583 tahririnde de genel olarak 20 yıllık mevcut durum 
devam etmekle birlikte kazaya ‘Dedeler’ adında bir köyün eklendiği, fakat idari birimin 
buna rağmen toplam yekunda % 1,50’lik bir nüfus kaybına uğradığı göze çarpmaktadır.52 
Evliyâ Çelebi Seyahatnâme’sinde, 17. yüzyılın ortalarında Sıravolos’un, yine Mumculardan 
başlamak üzere bütün Bodrum yarımadasını içine almakta olduğu görülmekle birlikte 
gitgide sınırının batıya, Turgutreis beldesinin bulunduğu uca doğru çekildiği görülmektedir. 
Evliyâ Çelebi, sahil kesiminde Karabağ’ın bulunduğu kısmı “Sıravala” olarak göstermekte, 
ayrıca Sıravolos’un Peçin ile Varvil tuzlasının arasını da kapsadığını belirtmektedir. Menteşe 
sancağının tasvirini yaparken de batıda Karaova (Bodrum), onun da batısında Sıravala’nın 
yer aldığını kaydederek burasının Karabağlar olduğunu söylemektedir.53 

 1811’de Mumcuların bir kaza haline getirilmesiyle bu bölge Sıravolos’tan 
ayrılmıştır54. 1830’a gelindiğinde ise Sıravolos, Bodrum’un sadece en batısındaki 20 köyü 
kapsayacak ölçüde küçülmüştür. Bu köyler içerisinde Belan, Farilya, Peksimet, Büyük ve 
Küçük Dirmil, Büyük ve Küçük Akçaalan ile birlikte Karabağ da sayılmaktadır.55 1890’da 
ise Sıravolos’un nahiye haline geldiği görülmektedir.56 Vilayetler teşkilatından sonra ise 
Bodrum’a bağlanmıştır.57

 Karabağ tarih içinde genelde Sıravolos’a bağlı olup bazen de idare merkezi 
değiştirilmiştir. Örneğin Evliyâ Çelebi Bodrum’u ziyaretinin sonucunda burayı 
kaydederken Karaova’nın bir nahiyesi olarak saymakta, Aspat’ın Karabağ kasabasının bir 
burnunda olduğundan da bahsederek Karabağ’ın Menteşe sancağının bir kazası olduğunu 
belirtmektedir.58 1830 tahririnde Karabağ’ın Sıravolos’a bağlı bulunduğuna değinilmişti. 
1891’deki Aydın Vilayeti Salnâmesi’nde ise Karabağ, daha önce Sıravolos’a bağlı olduğunu 
gördüğümüz Peksimet, Dirmil ve Farilya ile birlikte Bodrum kazasına bağlanmış olup 
Sandıma ve Akçaalan, Müsgebi ile birlikte Sıravolos’un köyleri arasında sayılmaktadır.59 
Galanti’nin eserini kaleme aldığı 1945 yılında ise bu sefer Karabağ; Peksimet, Sandıma, 
Dirmil, Akçaalan ve Farilya ile birlikte Müsgebi bucağının idari sınırlarına girmektedir. 
Sıravolos isminin tarihe karışmasıyla onun bölgedeki idari merkez olma hüviyeti ise 
Müsgebi bucağına verilmiştir.60 

49 Tahir Sezen, Osmanlı Yer Adları (Alfabetik Sırayla), Ankara 2006, s. 262.
50 Gökçe, a.g.m., s. 253; Ekrem Uykucu, İlçeleriyle Birlikte Muğla Tarihi (Coğrafya ve Sosyal Yapı), İstanbul 

1983, s. 96.
51 Gökçe, a.g.m., s. 253-254.
52 Gökçe, a.g.m., s. 256-257.
53 Evliyâ Çelebi’nin “… kazâ-i Karaova ve anın garbında kazâ-i Sıravala ya’nî Kara bâğlar…” ifadesi için bkz. 

Seyahatnâme, IX, s. 139; Wittek, a.g.e., s. 166-168; Galanti, a.g.e., s. 38.
54 Sezen, a.g.e., s. 262.
55 Kütükoğlu, a.g.e., s. 250.
56 Uykucu, a.g.e., s. 116; Mete, a.g.m., s. 152.
57 Galanti, a.g.e., s. 35; Kütükoğlu, a.g.e., s. 15, 183.
58 Evliyâ Çelebi, a.g.e., IX, s. 139; Galanti, a.g.e., s. 38.
59 Galanti, a.g.e., s. 40-41.
60 Galanti, a.g.e., s. 37.
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 Tarihi süreç içerisinde, yukarıda da görüldüğü üzere bugünkü ismiyle Turgut, 
eski ismiyle Leyne olan nahiyenin ise Sıravolos’un idari sınırları içine girdiğine hiçbir 
şekilde rastlanmamaktadır.61 Ayrıca Yatağan, Her Şeyi ile ‘Tarihi Yaşatma Denemesi’ adlı 
araştırmasında Tuncer Baykara’nın Turgut Reis ile Yatağan arasında olası herhangi bir 
bağdan söz etmemesi62 de bu konuda ilaveten anlam taşımaktadır.

 Sıravolos’un tarih içerisinde kapsadığı sınırlar içinde Turgut Reis’in doğduğu yerin 
veya köyün açık ve net olarak hangisi olduğuna dair yazılı bir kaynak bulunmamasına karşın, 
1530 ile 1563 yılları arasında tarihe karışan Sıravolos köyü ile Karabağ arasındaki rabıta, 
ayrıca bölge insanlarının da bu konuyla ilgili olarak müttefiken Karabağ’ı göstermeleri ve 
Bodrum’da herhangi bir başka yerleşim yerinin ahalisinin buna karşı bir iddiası olmaması 
ister istemez dikkatleri bu köye çekmektedir. Aynı zamanda Turgut Reis’in denizlere açılması 
hakkındaki yegane hikayenin de bu yöreyi işaret ettiği ve bu rivayetin tahminen 1700’lü 
yıllara kadar gittiği63 göz önüne alındığında, tarihi veriler ışığında bu iddianın gerçeklik 
oranının yüksek olması gerekir. Hatta Oğuz’un iddiasını kanıtlamak için kaynak olarak 
gösterdiği Aker’in dahi, Fevzi Paşa’nın söz konusu görüşünü söylediği Muğla Milletvekili 
Cemal Karamuğla’nın Turgut Reis’in ““Akçaalan” köyünün “Karabağ” mahallesinden” 
olduğunu belirtmesi ve yazarın da kendi tetkiklerine göre Turgut Reis’in Karabağlı olduğuna 
ilişkin kanaatini bildirmesi, meselenin çözümünde ayrıca anlam ve öneme sahiptir.64 

 Turgut Reis’in Yukarı Karabağ köyünde doğup içinden çıktığı yerleşim birimi olduğu 
iddiası tahlil edildiğinde bazı tarihi unsurların da bu iddiayı desteklediği, Turgutça’nın 
denizlere ilk defa açılması ile ilgili olan söz konusu rivayetin tarihi gerçeklerle örtüştüğü 
görülür. İlk olarak XV. yüzyılda Saint Jean saldırılarından ötürü Bodrum’un kıyı 
yerleşimlerinin dağ tepelerine doğru taşındığı bilgisinden hareketle Karabağ köyünün, 
bugün kalıntıları mevcut olan tepeye taşınmış olduğu ve bu köy yerleşiminin adının başına 
da bu şekilde ‘Yukarı’ sıfatının eklendiği bilinmektedir.65 Ayrıca Osmanlı donanması ile 
levendlerin peksimet temin ettiği bölgelerden biri, Bodrum yarımadasının bugünkü Turgutreis 
beldesinin bulunduğu burnunda yer almaktadır. Aynı zamanda Osmanlı gemilerinin içecek 
sularını da tedarik ettikleri66 bu bölgenin eski Yukarı Karabağ yerleşimine doğru tepelik 
arazide kurulmuş olan ve denizcilere peksimet imal eden beş değirmenden, harabe dahi 
olsa ana gövdesi kalmış olan üçüne rastlamak mümkündür.67 Osmanlı denizcilerinin, bu 
değirmenlerde üretilen peksimetler ile içme suyunu Turgutreis (eski ismi Karatoprak) 
sahilinde gemilerine yükledikleri anlaşılmaktadır. Dolayısı ile Âlî’nin eserinde anlatılan 
ve bölgede rivayeti edilen hikayede geçtiği üzere; Yukarı Karabağ’da dünyaya gelen 
Turgutça’nın çocukluğunda iaşe tedariki için gelen Osmanlı gemilerini gözlemlediği ve 

61 Bu konuda ayrıca bkz. Sezen, a.g.e., s. 510.
62 Tuncer Baykara, Yatağan, Her Şeyi ile ‘Tarihi Yaşatma Denemesi’, Institute for the Study of Languages and 

Cultures of Asia and Africa, Tokyo University of Foreign Studies, Tokyo 1984.
63 Galanti, a.g.e., s. 79.
64 Aker, a.g.e., s. 8-9.
65 Bu harabelere ait fotoğraflar ektedir.
66 Denizcilerin yarımada burnundaki koylardan içecek su tedarik ettikleri ve bu koyların gemilere yataklık ettiğine 

dair bkz. Pîrî Reis, a.g.e., s. 477-482; özellikle Karabağ’dan ve karşısındaki Çatal Ada’dan tatlı su alındığına ve 
gemilerin bu iki yerin arasında demirlediklerine dair bkz. aynı eser, s. 485-490.

67 Değirmenlerin fotoğrafları Ek’tedir.
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bir denizci olmaya özendiği anlaşılmakta, Veli adında bir çiftçi olan babasının koyunlarını 
otlatmak için dağın eteklerinden aşağı indiği ve günün birinde de su ile peksimet ihtiyacını 
karşılamak için gelen Osmanlı gemilerinin birinden gönderilerek sahile yanaşan bir kayığa 
binip levendlik hayatına açıldığı akla ve mantığa uygun düşmektedir ve tarihi kayıtlar da, 
rivayet edilen bu hikayeye paralellik arz etmektedir.68 Bir diğer deyişle ‘Sözlü Tarih’ ile 
‘Yazılı Kaynaklar’ bu hikayede birbiriyle örtüşmektedir. 

SONUÇ

 Araştırmamızda, Turgut Reis’in Muğla Yatağanlı olabileceğine dair kaynak değeri 
taşıyan hiçbir verinin olmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca bu iddiayı desteklemek için öne sürülen 
tüm dayanak noktalarının, sübjektiflikten / taraflılıktan ileri gelen sebeplerle zorlandığı ve 
herhangi bir geçerliliği olamayacağı da görülmüştür. Başta Turgut Reis’in çağdaşı Âli olmak 
üzere, ayrıca Kâtib Çelebi ve Pierre de Bourdeille (Seigneur de Brantome)’un da ittifakla 
ünlü denizcinin doğduğu topraklar olarak gösterdiği yer Sıravolos’tur. Bu yer isminin bir 
idari birim olarak tekabül ettiği yerleşim birimi ise bugünkü Bodrum olup, ayrıca Turan 
Gökçe, 16. yüzyılın ilk yarısında ortadan kalkan ve aynı isme sahip bir köyün Bodrum’un 
Turgutreis beldesinde yer alan Karabağ yakınındaki varlığından da söz etmektedir. Tüm 
bunlarla birlikte Âlî’nin Turgut Reis’in akrabasından dinlemiş olduğu ve eserinde yer verdiği, 
ünlü reisin doğduğu topraklardan denizlere açılma hikayesinin Bodrum-Turgutreis’teki 
rivayetlerle de doğrulandığı hesaba katılırsa çıkan sonuç; Turgut Reis’in, eski adı Karatoprak 
ve bugünkü ismi Turgutreis olan beldede doğduğu ve buradan denize açıldığıdır.

68 Âlî’nin, Turgut Reis’in akrabasından Kayıt Hasan Bey’in oğlu Sami Bey’den v. 300b’de aktardığı Turgut 
Reis’in denizlere açılma hikayesi ile Avram Galanti’nin eserinde s. 79’daki yöreden topladığı rivayetlerde 
geçen hikaye ana hatlarıyla birbiriyle örtüşmektedir.
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EKLER
Harita 1: Pîrî Reis’in Haritasında Karabağ

“Buraya Karabağ dirler. Rodos cahiliyetde iken anun nisbetine devletlü pâdişâhın donanma 
gemileri ekser bu yerde yatub sulanurlar. Zira mezkûr mevki karşusında İstanköy Adası altı 
mildir.” 
Kaynak: Pîrî Reis, Kitab-ı Bahriye, s. 488.
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Harita 2: Menteşe Sancağı’nın Köyleri

Kaynak: Mübahat S. Kütükoğlu, Menteşe Sancağı 1830 (Nüfus ve Toplum Yapısı), Ankara 
2010, Ek: Harita.
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TABLOLAR

Kaynak: Turan Gökçe, “Müstakil bir İdari Birim Olarak Bodrum İlçesinin Öncüsü: XVI. 
Yüzyılda Sıravolos Kazâsı”, 1522-2007 Osmanlılardan Günümüze Her Yönüyle 
Bodrum, 22-25 Ekim 2007 Sempozyum Bildirileri, Ortakent-Yahşi Belediyesi 
Kültür Yayınları, Bodrum 2008, s. 248.

Kaynak: Gökçe, a.g.m., s. 252.
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Kaynak: Gökçe, a.g.m., s. 253.

Kaynak: Gökçe, a.g.m., s. 256.
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Tablo 5: 1830’da Sıravolos’un Köyleri

Kaynak: Mübahat S. Kütükoğlu, Menteşe Sancağı 1830 (Nüfus ve Toplum 
Yapısı), Ankara 2010, s. 250.
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Resim 1: Yukarı Karabağ’ın yakınlarında yer alan harabe bir içme suyu kuyusu

Resim 2: Yukarı Karabağ’ın aşağısındaki, tarihte levendlere peksimet üretmiş üç harap 
değirmen

RESİMLER
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Resim 3: Değirmenlerden birinin içten görünümü

Resim 4: Değirmenlerden Çatal Adası ile Turgutreis’in görünümü
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Resim 5: Değirmenlerden Yukarı Karabağ’a bir bakış

Resim 6: Yukarı Karabağ’ın harabe evleri ve karşı kıyılar: İstanköy Adası
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Resim 7: Yukarı Karabağ’da harabe bir ev, değirmenler ve Turgutreis

Resim 8: Yukarı Karabağ’ın bazı harabe evleri
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Resim 9: Yukarı Karabağ’ın bazı harabe evleri

Resim 10: Yukarı Karabağ’ın bazı harabe evleri
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Resim 11: Değirmenlerden Çatal Ada ve Yumru Ada’nın görünümü

Resim 12: Değirmenlerin aşağısından Turgutreis, İstanköy, Çatal Ada ve Yumru Ada’nın 
görünümü
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Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye kitabında Otranto haritası.

Piri Reis’in Haritalarında...
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OTRANTO: 

Osmanlı Tarihi’nde biri Fatih Sultan Mehmed, diğeri Kanuni Sultan Süleyman 
devrinde olmak üzere, İtalya’yı fethetme teşebbüsleri içerisinde ‘Pulya Seferi’ 
olarak da adlandırılan, Güney İtalya’nın Pulya eyaletindeki Otranto iki kez 
fethedilmiştir.

Fatih’in “İtalya’nın Fethi” planının çizmenin güneyindeki ilk ayağı Otranto’nun 
Fethi’dir. Fetih planının ilk safhası, Osmanlı kuvvetlerinin Pulya’da üslenmesi 
ile birkaç yıl içinde tamamlanacaktı. Bunun için görevlendirilen Gedik Ahmed 
Paşa, Selanik’ten Avlonya sancakbeyliğine nakledilmiş, o da bu şehri İtalya 
kıyılarına çıkacak Osmanlı kuvvetleri ve donanması için bir üs haline getirmiştir. 
Paşa, Zenta, Kefalonya ve Ayamavra adalarının da fethini tamamlamış ve 
padişahtan Pulya üzerine sefer açılması için izin istemiştir. Paşa’nın idaresinde 
132 parçalık bir Osmanlı donanması Güney İtalya sahillerine ulaşmış ve kısa 
sürede Otranto Kalesi Napoli Krallığı’dan alınmıştır (11 Ağustos 1480). Ancak 
Fatih Sultan Mehmet’in ani ölümü ve yeni padişah II. Bayezid’in kardeşi Cem 
Sultan ile girdiği taht mücadelesi dolayısıyla Gedik Ahmet Paşa geri çağrılmış 
ve böylece İtalya Seferi’nin kaderi de belirlenmiştir. Otranto’da kalan Türk 
kuvvetlerinin desteklenmemesinden ötürü Macar atlılarının karadan, Kalabriya, 
Aragon ve Napoli gemilerinden oluşan 40 parçalık bir fi lonun da denizden 
yaptıkları kuşatma sonunda Otranto Kalesi teslim olmak zorunda kalmıştır (10 
Eylül 1481).

……

Kanuni Sultan Süleyman ise ‘İtalya’nın Fethi” tasarısını 1536’daki Irakeyn 
seferinden sonra uygulamaya geçirmiştir. İtalya’ya karadan geçecek kuvvetlerin 
başına üçüncü vezir Lütfi  Paşa, deniz kuvvetlerine de Barbaros Hayreddin Paşa 
komuta edeceklerdi. 23 Temmuz 1537’de Lütfi  Paşa, yanında Rumeli beylerbeyi 
Mahmud Paşa ile İtalya sahillerine çıktı. Castro ve Otranto kalelerini hızla 
fethederek, devamında otuz kadar müstahkem mevkii düşürdü. Ancak bu sırada 
‘İtalya’nın Fethi’ için müttefi k olunan Fransa’nın Şarlken ile anlaşarak İtalya 
seferinden vazgeçmesi, Papa’nın ise Andrea Doria aracılığı ile Venediklileri 
Osmanlı Devleti’ne karşı saldırıya kışkırtması hesapları bozdu. Padişah, 
‘İtalya’nın Fethi’ planını kaldırarak 13 Ağustos’ta Lütfi  Paşa’yı ordusu ile 
birlikte Otranto’dan geri çekti. Barbaros Hayreddin Paşa ise, Venedik’e ait 
Şira, Patmos, Naksos gibi adaları aldı, ancak aldığı toplamda altı ada, Osmanlı 
İmparatorluğu’na vergi vermesi koşuluyla tekrar cumhuriyete bırakıldı. Yeni 
hedef olarak Korfu Adası seçilmiş olduğundan, bundan sonra seferin adı “Korfu 
Seferi” olarak değişmiş oldu.

 Turgut Reis’in izinde...
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SARAVULOS’TAN MALTA’YA
FROM SARAVULOS TO MALTA

Fatma Aysel DINGIL *

 Özet

 1534 tarihinden itibaren ölümüne kadar Osmanlı Devleti’nde kaptan-ı derya 
olarak hizmette bulunan Barbaros Hayreddin Paşa Akdeniz’in hakimiyeti için 
savaşırken destanlara konu olan bir hayat sürmüştür. Barbaros Hayreddin Paşa’nın 
Türk denizciliğine yaptığı en büyük katkılardan biri de yetiştirdiği Turgut Reis, 
Seydî Ali Reis, Sinan Reis, Piyale Paşa gibi koramirallerdir. Bu tebliğde, Akdeniz’e 
yaptığı seferleri ile Barbaros Hayreddin Paşa’nın hayranlığını kazanmış Amiral 
Turgut Reis’in Bodrum’un Turgutreis beldesinin Karabağ Köyü (Saravulos)’nden 
Malta’ya uzanan hayatı kroniklere ve efsanelere dayanılarak anlatılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Turgut Reis, Akdeniz, korsanlık, kronikler, efsaneler.

 Abstract

 Barbaros Hayreddin Pasha who served in Ottoman State as a chief admiral 
from 1534 until his death, lived a life which is after narrated in epics while battling 
for sovereignty of Mediterrenean. One of his great conributions to Turkish Mari-
time is training vice-admirals such as Turgut Reis, Seydi Ali Reis, and Piyale Pa-
sha. Admiral Turgut Reis, who earned the admiration of Barbaros Hayreddin Pasha 
with campaigns in the Mediterrenean Sea, whose life begins from Karabağ village 
of Turgutreis town in Bodrum and reaches Malta is described in this presentation 
through chronicles and legends.

Key Words: Dragut, Mediterranean Sea, piracy, chronicles, legends.

*Arş. Gör., İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı.
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SARAVULOS’TAN MALTA’YA

Fatma Aysel DINGIL

 Turgut Reis’in Saravulos’tan Malta’ya doğru uzanan hayatı ve faaliyetlerini 
incelediğimizde karşımıza ilk çıkan husus, isminin kaynaklarda farklı şekillerde anılmasıdır; 
Turgut Reis, Turgudça Paşa, Dragut Reis gibi isimler bunlardan bazılarıdır. Bu tebliğde 
Turgut Reis ismi kullanılmıştır. Güney Avrupalılar Turgut Reis’i ‘Dragut Reis’ ismi ile 
anmaktadırlar. Adı geçen isim daha çok bir lakap özelliği taşımaktadır. Turgut Reis’in 
Akdeniz’in Hıristiyan yakasına yaptığı müthiş seferleri ile saldığı korku ve dehşet, ejderha 
anlamındaki “dragon” ve “Turgut” kelimeleri birleşerek “Dragut” kelimesinin doğmasına 
yol açmıştır. Bu nedenle batılı kaynaklarda Turgut Reis hâlâ Dragut Reis olarak anılmaktadır.

 Gelibolulu Mustafa Âlî ve Kâtib Çelebi gibi Osmanlı dönemi kaynaklarına göre 
Turgut Reis, Menteşe sancağının Saravulos kazası ve/veya köyünden gelmektedir. Bu yer 
bir kaza olarak bugünkü Bodrum’a tekabül etmekte, köy olarak ise, eski adı Karatoprak olan 
ve şimdiki adını Amiral Turgut Reis’ten almış olan “Turgutreis” beldesinde yer almaktadır.1 
Bu nedenle bölge halkı Turgut Reis’e her zaman sahip çıkmıştır. Soyadı Kanunu’nda 
“Bodrumlu” soyadını almış olan tarihçi Avram Galanti’nin Bodrum Tarihi adlı eserinde 
Bodrum’da yetişmiş önemli şahsiyetlerin en başında Turgut Reis zikredilmektedir.2

 Sözlü tarih yazıcılığı açısından Turgutreis beldesinin Karabağ Köyü ve bölge halkının 
Turgut Reis ile ilgili anlattıkları bizim için büyük önem taşımaktadır. Ecdadı Turgut Reis’e 
dayanan değerli hocamız Yusuf Ziya Tengiz’in tarih öğretmeni olan babasından duyduğu ona 
da dedesinden aktarılan bir hikayeye göre eskiden anneler çocuklarını uyuturken “Uyusun 
da büyüsün. Büyüsün de Turgut dedesi gibi olsun” derlermiş.3 

 Turgut Reis’in, gönlündeki ilk denizcilik kıvılcımı ve bu kıvılcımın bir paşaya nasıl 
dönüştüğü Avram Galanti’nin kaleminden şu şekilde aktarılmaktadır: “Karabağ köyü deniz 
kıyısına bir gemi yanaşmış. Gemiden kıyıya bir sandal gelmiş ve çoban çocukları hemen 
sandalın başına toplanmışlar. Sandaldan çocuklara peksimet4 verilmiş. Çocuklardan biri 
sandalla gitmek isteyince kaptanın izni olmadan götürülemeyeceklerini söylemişler. Birkaç 
gün sonra sandal yine gelince çocuğu alıp götürmüş. Bu çocuk sonradan bütün Akdeniz’de 
namı yayılacak olan Turgut Reis imiş. Sonra gelip kardeşi Veli’yi de almış. Ancak Veli 

1 Detaylı bilgi için bkz. Turan Gökçe, “Müstakil bir İdari Birim Olarak Bodrum İlçesinin Öncüsü: XVI. Yüzyılda 
Sıravolos Kazâsı”, 1522-2007 Osmanlılardan Günümüze Her Yönüyle Bodrum, Sempozyum Bildirileri (22-25 
Ekim 2007), Ortakent-Yahşi Belediyesi Kültür Yayınları, Bodrum 2008, s. 239-276; Cihan Yemişçi, “Turgut 
Reis’in Nereli Olduğu Meselesi”, I. Turgutreis Türk Denizcilik Tarihi Sempozyumu, 27-28 Mayıs 2011, 
Bodrum.

2 Avram Galanti, Bodrum Tarihi, Işık Basım ve Yayınevi, İstanbul 1945, s. 79.
3 Kadir Has Üniversitesi öğretim üyelerinden Dr. Yusuf Ziya Tengiz’in babası Tarih Öğretmeni Murat Tengiz’den 

dinlediği hikâye.
4 Kurutulmuş bir ekmek türü olan peksimet, o dönemde zor bulunan bir besin maddesidir.
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daha sonra köye geri dönmüş. Turgut ise paşa olmuş”.5 Bu hikayede Veli, Turgut Reis’in 
kardeşinin ismi olarak geçmekte ise de, bu isim bölge halkı arasında Turgut Reis’in babasının 
ismi olarak bilinmektedir. Bu isimler Karabağlılarca nesilden nesle aktarılarak günümüze 
kadar gelmiştir. Nitekim bu gelenek, Türk tarihinde sürekliliği sağlamak için yer, nehir, 
şehir isimlerinde de aynı şekilde görülmektedir.

 Turgut Reis’in yaşadığı dönemde Bodrum Kalesi ve kıyı şeridi St. John Şövalyelerinin 
hakimiyeti altındaydı. Bu kalenin bulunduğu liman gerek ticaret yapmaya elverişliliği, 
gerekse de Akdeniz’e geçiş güzergahında olması bakımından son derece önemli idi. 
1522 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos’u fethetmesiyle St. John Şövalyelerinin 
Bodrum’dan Malta’ya sürülmelerine6 kadar yerli halk kıyıdan uzak yerlerde yaşamaktaydı. 
Denizden uzak yaşamak her zaman denizciliğe bir merak uyandırmakta ve bu merak yerini 
zaman zaman hayranlığa bırakmaktaydı. Turgut Reis de bu hayranlığı en derin şekilde 
hissetmiş ve genç yaşta denizlere açılma fırsatını yakalayabilmişti. Nitekim bu meslekte 
çok başarılı olmuş, Osmanlı Devleti’nin Akdeniz siyasetine Barbaros Hayreddin Paşa’nın 
en büyük askerlerinden biri olarak hizmet etmiştir. 

 Rodos’un fethinden sonra Osmanlı donanması rotasını Kuzey Afrika’ya, dolayısıyla 
Akdeniz’e çevirmiştir. Bu sırada Akdeniz’de dönemin diğer iki kuvvetli donanması İspanya 
ile Fransa karşı karşıya gelmektedir.7 Osmanlı donanmasının hüküm sürdüğü Akdeniz’de 
Turgut Reis başkahramanlardan biri olmuştur. Barbaros Hayreddin Paşa’nın hatıralarında 
Turgut Reis’in kahramanlıklarına geniş bir şekilde yer verilmiştir.8 

 Barbaros Hayreddin Paşa’nın hatıraları Turgut Reis ile ilgili bilgi edinebilmemiz 
adına önemlidir. Bu eser, Kanuni Sultan Süleyman’ın bir gün: “ Bre Hayreddin bir kulun 
önüne bu kadar az zamanda bu kadar çok fütuhat düşmez. Bana ister manzum ister mensur 
bir eser yaz ben de Hazine-i Amire’mde saklayayım ki bundan sonra gelecek nesillere 
ibret ve ders olsun.” demesi üzerine Barbaros Hayreddin’in, Türk tarihinin ilk biyografi 
eseri olan, Seyyid Muradî’ye kaleme aldırdığı eserdir.9 Bu eserde Turgut Reis’in cesareti, 
şu şekilde anlatılmaktadır: “Reislerimi kaptan-ı derya baştardama10 çağırdım. Hepsi ile 
müşavere ettim. Turgut gibi en cüretkârları, Salih gibi en zekileri bile Haçlılar defolup 
gidinceye kadar körfezden çıkılmaması reyinde bulundular. Bu fikri kabul etmedim. Gerçi 
düşman bizden üç belki dört defa üstündü…”.11 

 Akdeniz’i bir Türk gölü haline getiren Osmanlı donanmasının en büyük zaferi 1538 
yılındaki Preveze Deniz Savaşı idi. Barbaros Hayreddin Paşa Preveze Deniz Savaşı’nı ve 

5 Galanti, a.g.e., s. 79.
6 İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, II, Türkiye Yayınevi, İstanbul 1971, s. 86-87.
7 Giovanni Serelli, “Sardinya Krallığı’nın Savunma Sistemleri ve Terranova’nın Turgut Reis Tarafından 

Yağmalanması”, Türkler ve Deniz, ed. Özlem Kumrular, Kitap Yayınevi, İstanbul 2007, s. 175. 
8 “Barbaros Hayreddin Paşa’nın Hatıraları”,  Hayat Tarih Mecmuası, Ekim 1965, s. 1. 
9 Seyyid Muradî, a.g.e.,  s. 9.
10 Baştarda: Buharlı gemilerin icadından evvel Osmanlıların kullandıkları harp sefinelerinden birinin ismi. Daha 

büyük kadırga, kalyon, çektirinin büyüğü. Yirmi altı veya otuz çift kürekle yürütülen ve her küreği altı yedi 
kişi tarafından çekilen harp gemisi; altı yüz kadar mürettebata sahiptir ve amiral gemisi olarak kullanılır. Bkz. 
Mehmet Zeki Pakalın, Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, I, MEB, İstanbul 1971, s. 169.  Bkz. Seyyid 
Muradî, Barbaros Hayreddin Paşa Kaptan Paşa’nın Seyir Defteri, çev. Ahmet Şimşirgil, Babıali Kültür 
Yayıncılığı, İstanbul 2009 (6. Basım), s. 248.

11 Seyyid Muradî, a.g.e., s. 215.
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Turgut Reis’in burada oynadığı rolü Seyyid Muradî’ye şu şekilde yazdırmıştır: “Turgut’un 
kumanda ettiği filoyu arkama alıp körfezden çıktım. Körfeze sindiğimi sanan Andrea Dorya, 
böyle bir şey beklemediği için çok şaşırdı. Muharebe vaziyeti alabilmek için o gün cenk etmeyi 
kabul etmedi. Kuzeybatıya doğru açıldı. Muharebe vaziyeti aldı. Ertesi sabah tekrar karşı 
karşıya geldik. Cihan Hakk’ın donanmasının orta kanadında, ortada ve başta yer almıştım. 
Arkada ihtiyat filosunun başında da Turgut Reis bulunuyordu12. 28 Eylül 1538 tarihinde 
muharebe başlarken güney rüzgârı çok sert esiyor, kadırgalarımıza muhalif geliyordu. 
Kur’an-ı Kerim’den ayetler yazılı varakları derya yüzüne serptirip Cenab-ı Hakk’ın bu aciz 
kulundan bugüne kadar esirgemediği lütuf, merhamet ve inayetini niyaz ettim. Duam kabul 
buyruldu. Rüzgâr önce hafifledi, sonra cihet değiştirdi. Doria perişan oldu13… İhtiyattaki 
Turgut’a kâfir gemilerinin ardına düşüp çevirmesi emrini verdim. Fakat akşam karanlığında 
iki ateş arasında kalına düşman donanmasının yarısı fener söndürerek kaçmayı başardı. 
Diğer yarısı da Akdeniz’de denizin dibini boyladı ve zihinlerinde paylaştıkları cihan 
hakanının topraklarını alamayacaklarını anladılar”.14 Akdeniz’de fetihler devam edecekti. 
Ertesi yıl Adriyatik Denizi’nde Nova Kalesi’ni de alan Turgut Reis artık büyük bir ünün 
sahibi olmuştur. 

 Turgut Reis 1553 yılında İtalya’daki Terranova şehrini yağmalamış ve buradaki 
Sardinya Krallığı’nı zor duruma düşürmüştür. Bu olayın önemi İspanya ve Fransa’nın bu 
krallık yüzünden daha sonra karşı karşıya gelecek olmasıdır.15 1550 yılında Cezayir’in en 
önemli stratejik noktalarından biri olan Küçük Mehdiye şehrini fethetmesi ile Turgut Reis’in 
namı bütün Akdeniz’e yayılmıştır. Turgut Reis’in 1553 yılında Pantelleria ve Licata’yı 
alarak ganimet elde etmesi ve Sardinya üzerine yürümesi İspanya Kralı V. Karlos’u endişeye 
düşürmüştür.16 

 Osmanlı donanmasıyla mücadele etmek zorunda kalan İspanya ve İtalya karşılarında 
Osmanlı’nın dostluğunu kazanmış olan Fransa’yı bulmuşlardır. 1550’lerden sonra Fransa 
ile Osmanlı özellikle denizlerde yeniden işbirliği içerisinde olmaya başlamışlardır. 1547 
yılında tahta çıkan II. Henry, Osmanlı Devleti ile aralarındaki bu ittifakı sürdürmek 
istemiştir. Turgut Reis bu ittifakın sürdürülmesinde büyük bir katkıya sahip olmuştur.17 
Turgut Reis gemilerini bir iken beş ve nihayet yirmi beşe çıkarmış ve kendisine Osmanlı 
Devleti tarafından levend kaptanlığı verilmiştir. O sıralarda Sadrazam Rüstem Paşa’nın 
kardeşi Sinan Bey Gelibolu Beyi ve kaptan-ı derya idi. Turgut Reis Sinan Bey’e fütuhatlarda 
yardım etmiş ve Fransa ile ilişkilerin daha da gelişmesine katkıda bulunmuştur. O devirde 
Fransa ile İspanya’nın arası açıktı. Fransa Kralı I. Fransuva Kanuni’den İspanyollar’a karşı 
yardım istemiştir. Kanuni bu görevi Turgut Reis’e vermiştir. 1553 yılında Turgut Reis 7 gün 
7 gece Septa Kalesi için mücadele ederek kaleyi almayı başarmış ve Fransa Kralı’na teslim 
etmiştir.18 Bu olaydan zaferle dönmesi Kanuni’nin de çok hoşuna gitmiş, özellikle oradaki 

12 Hayat Tarih Mecmuası, a.g.m., s. 192.
13 Hayat Tarih Mecmuası, a.g.m., s. 197.
14 Hayat Tarih Mecmuası, a.g.m., s. 198.
15 Serelli, a.g.m., s. 179. 
16 Serelli, a.g.m., s. 180-181.
17 Feridun Emecen, “Sultan Süleyman Çağı ve Cihan Devleti”, Genel Türk Tarihi Ansiklopedisi, VI, Yeni Türkiye 

Yayınları, Ankara 2002, s. 20. 
18 Müneccimbaşı Ahmed Dede, Müneccimbaşı Tarihi, II, çev. İsmail Erünsal, Tercüman Gazetesi Yayınları, 

İstanbul 1974, s. 569-570.
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Müslümanları da kurtardığı için padişah kendisine Cezayir beylerbeyliğini vermiştir. Fakat 
Rüstem Paşa’nın kendisine karşı izlediği kötü siyasetten hoşlanmadığı için Trablusgarb 
beylerbeyliğini rica etmiş ve bu ricası da kabul edilmiştir.19 11 yıl boyunca Trablusgarb 
beylerbeyliği yapan Turgut Reis, ülkeyi tam bir cennete çevirmiştir. Ülke haklı tarafından 
çok sevilmiştir. Cesareti ve düşmana sağladığı üstünlük ile ün salmıştır.

 1558 yılında Trablusgarb’ı fethetmek maksadı ile yola çıkan düşman donanması Kuzey 
Afrika sahillerindeki Cerbe Adası önünde iken, Turgut Reis’in çağrısı üzerine İstanbul’dan 
gelen Piyale Paşa tarafından durdurulmak istenmiştir. Piyale Paşa, Cerbe Adası’na hemen 
hareket etmiş, fakat deniz çok sığ olduğundan kıyıya yanaşamamıştır. Turgut Reis ise bölgeyi 
iyi bildiği için karadan gelmiş ve Cerbe Adası’nı fethetme muvaffakiyetine ulaşmıştır.20

 Cerbe Adası ile ilgili bilgiler Britannica Ansiklopedisi’nin İngilizce basımında şu 
şekilde geçmektedir: “Orta Çağ’dan sonra Gerbe’nin temellükü için, Sicilya Normanları, 
İspanyollar ve Türkler muharebeler yapmışlar ve Türkler galip gelmişlerdir. 1560 yılında 
burayı almak üzere gelen İspanyol donanması Piyale Paşa ve Turgut Reis’in donanmaları 
tarafından imha edilmiştir”.21 İlk günlerinde sekiz parça gemi ile Cerbe Adası’ndaki Katra 
Limanı’nda beklerken İspanyol, Çiğala, Venedik ve Ceneviz kaptanları yiyecekleri bitince 
Turgut Reis’in gemilerindeki erzakları almak için boğazı beklemeye başladılar. Ancak 
Allah istemezse boğazı beklemek bir işe yaramaz. Nitekim Turgut Reis onların boğazı 
beklediklerini görünce arka tarafta bulunan bir kanaldan kaçmıştır. Halbuki Çiğala kaptanı 
Turgut Reis’i kıstırdığı haberini Cenova’ya müjdelemişti bile. Ancak durum tam tersi olur 
ve müjdeyi duyup gelen Cenovalılar Turgut Reis tarafından kıstırılırlar. Bunun üzerine 
Turgut Reis’in bir büyücü olduğuna inanırlar onu yenmek umudunu yitirirler.22 

 Avram Galanti eserinde bir Yahudinin, Türkler ve Turgut Reis hakkında söylediklerini 
şu şekilde aktarmıştır:

“Şu Malta şövalyelerine bak! Yanakları bir korku ve dehşet hissile mütehassıs 
imiş! İspanya, İtalya tarafından akseden feryadı dinle! Çünkü cesur korsan Turgud 
Mehdiye sahilinden açıldı. Pek az zaman sonra korkudan titreyen Hıristiyanlar, 
topların iniltisini işidecektir. Çabuk ol çabuk! Denizlerin arslanı Turgut’un şanlı 
sancağının önünde halk kaçıp gitmektedir. Baş topuna ateş et ve gürültüsünü dinle! 
İşte düşmanın bir direği kırıldı ve bir küreği de battal oldu! Eyvah ki onun önünde 
kaçmak ta harp etmek te beyhudedir. Bak düşmanlar “Pervasız Turgud’a kim karşı 
koyabilir” diye korku ve dehşet içinde çırpınmaktadır”.23

 Şanlı Osmanlı donanmasının büyük Preveze zaferini, Orta-Akdeniz hakimiyetini 
perçinleyen Trablusgarb’ın fethi izlemiştir. İspanya kralının Amerika kaynaklı ekonomik 

19 Peçevi İbrahim Efendi, Peçevî Tarihi, haz. Bekir Sıtkı Baykal, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1981, s. 246.
20 Galanti, a.g.e., s. 81.
21 “Jerba”, Encyclopedia Britannica, XII, Chicago 1952, s. 1004.
22 Peçevi, a.g.e., s. 246-247.
23 Galanti, a.g.e., s. 83.
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üstünlüğe dayalı askeri gücüne rağmen 31 Temmuz 1560’da Cerbe’nin zaptı Osmanlıların 
Batı Akdeniz’deki ilerlemesinin engellenemeyeceğini ispatlamıştır.24

 1564 yılında Malta kuşatması yapılacakken Trablusgarb beylerbeyliğinde bulunan 
Turgut Reis kadar Malta’yı coğrafî ve stratejik açıdan daha iyi bilen biri yoktu. Piyale 
Paşa, St. Elme kalesini kuşatarak Malta’ya geçmeyi planlamış fakat Turgut Reis bunu 
onaylamamıştı. Çünkü bu kalenin önceden kuşatılması donanmaya büyük zarar verecekti. 
Zira burası da son derece korunaklı bir kale idi. Ayrıca Piyale Paşa ve Mustafa Paşa’nın 
kuşatmayı Turgut Reis’i beklemeden yapmış olmaları büyük bir askeri hataydı.25 Onların 
denizden yaptıkları kuşatma düşman toplarına hedef olmuş ve donanma büyük yara almıştır. 
Turgut Reis ise akıllıca davranarak kaleyi karadan kuşatmış, dünya askeri literatüründe 
“traverse de Dragut” (Dragut siperi) olarak bilinen yan siper taktiğini inşa ederken bir 
top serpintisinin kendisine çarpması sonucu şehit düşmüştür. Daha sonra Piyale Paşa ve 
Mustafa Paşa arasında anlaşmazlık yaşamışlarsa da kaleyi fethetmişlerdir. Ancak Malta’yı 
alamayarak geri çekilmişlerdir.26

 Turgut Reis’in Malta’da şehit düştüğü yere bir abide yapılmıştır. Günümüzde halen 
bu mevkiye “Dragut Point” denilmektedir.27

 Türklerin Afrika içleri ile ilgilenmeleri ve buralar ile ticaret yapmaları da Turgut Reis 
sayesinde olmuştur. Burada bulunan Bornu Sultanlığı ile ticari ilişkiler kurulmuş, bu da 
Trablus’un Fizan sancağı sayesinde yapılmıştır. Çünkü bu sancak Orta Afrika’ya en yakın yer 
idi. Turgut Reis burası ile ticaret yaparak ilişkileri güçlendirmiştir. Bornu Sultanlığı Turgut 
Reis’e heyetler göndererek silahları ondan almışlardır.28 Turgut Reis’in bu faaliyetleri Oruç 
Reis, Barbaros Hayreddin Paşa gibi Türk denizcilerinin de katkılarıyla Kuzey Afrika’ya 
kadar Akdeniz sahillerinin birer birer Türk eyaleti haline gelmesinde büyük rol oynamıştır. 
Portekizliler artık Akdeniz’den ümitlerini kesmişlerdir.29 Oruç ve Hızır Reisler (Barbaros 
Hayreddin Paşa) Cezayir’in, Kılıç Ali Paşa Tunus’un, Turgut Reis ise Trablusgarp’ın 
fatihleri olmuşlardır.30 

24 Tahsin Fındık, Osmanlı Belgelerinin Tanıklığı İle XVI. Yüzyılda Osmanlı-Fransız İlişkileri, Türkler, IX, Yeni 
Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 570. 

25 İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, II, Türkiye Yayınevi, İstanbul 1971, s. 331-332.
26 Danişmend, a.g.e., s. 333-334. Ayrıca bkz. Müneccimbaşı, a.g.e., s. 585; “Malta”, Encyclopedia Birtannica, 

XIV, Chicago 1957, s.741.
27 Danişmend, a.g.e., s. 334.
28 Mücteba İlgürel, “Zirveden Dönüş: II. Selim’den III. Mehmet’e”, Genel Türk Tarihi Ansiklopedisi, VI, Yeni 

Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 55. 
29 Ahmet Kavas, “Afrika’da Türklerin Hâkimiyetleri ve Kurdukları Devletler”, Türkler, IX, Yeni Türkiye 

Yayınları, Ankara 2002, s. 580.
30 Atilla Çetin, “Garp Ocaklarında Türk Varlığı”, Türkler, IX, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 926.
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Piri Reis’in Haritalarında...

Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye kitabında Gırnata ve Kartacine haritası.
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 Turgut Reis’in izinde...

GIRNATA-KARTACİNE: 

1492’de Gırnata’nın düşmesinden sonra (Reconquista) İspanyol 
tahakkümünün bu topraklardaki Müslümanların ve Yahudilerin din 
özgürlüklerini yaşamaya imkan vermemesi ve hatta neticede hayat hakkı 
dahi tanımamaya kadar varan uygulamalar dolayısıyla, bu büyük nüfusun 
yarımadadan kurtarılması operasyonlarına girişme sorumluluğunu 
Osmanlı Devleti ve özellikle de Müslüman korsanlar üstlenmiştir. Osmanlı 
Devleti’nin o sıralarda Memlûk Devleti ile olan mücadelesi, bu kurtarma 
harekatlarının asıl olarak Kuzey Afrika’da üslenen korsanlar tarafından 
gerçekleştirilmesini beraberinde getirmiştir. Barbaros kardeşlerden Turgut 
Reislere kadar pek çok reis, Müslüman-Yahudi ayrımı gözetmeden bu büyük 
kitleyi gemileriyle Kuzey Afrika’ya ve İstanbul’a taşımışlardır. Bu arada 
yarımadanın kıyılarına da pek çok taarruzlarda bulunmuşlar ve İspanyol 
yerel kuvvetleri ile birçok çatışmaya girmişlerdir. Turgut Reis’in de bu 
kıyılara hemen her sene yaptığı akınlar bilinmektedir.

Gırnata’nın düşmesinden itibaren 16. Yüzyıl boyunca, hatta 1630’lara kadar 
bu kurtarma seferleri sürmüştür.
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TURGUT REİS’İN 1550 YILINDAKİ FAALİYETLERİ: 
MİT VE GERÇEK ARASINDA BİR DENİZCİ FİGÜRÜ

THE ACTIVITIES OF DRAGUT REIS IN 1550: 
A FIGURE OF SEAMAN BETWEEN MYTH AND REALITY

Özlem KUMRULAR *

 Özet

 Turgut Reis’e dair İspanyolca, Katalanca, İtalyanca ve Fransızca başta olmak 
üzere Latin dillerinde mevcut olan kaynaklar onun Akdeniz tarihinde bıraktığı izi 
gösterir niteliktedir. Özellikle 16. yüzyılın ikinci yarısını başlatan yıllarda gözle 
görülür bir şekilde yoğunlaşan bu kaynaklar Turgut’un İtalya ve İspanya sahilleriyle 
adalara saldığı korkuyu yeterince açıklar. Arşival kaynakların yanısıra devrin 
edebi eserlerinde de kendini gösteren Turgut Reis şüphesiz Barbaros’tan sonra 
Akdeniz’de en çok anılan denizci olmuştur. Turgut’un 1550 yılında gerçekleştirdiği 
Cullera ve Pollença saldırıları bu bölgede kollektif hafızaya yerleşirken, ardında 
bugün bile hala kutlanmaya devam teatral şenlikler bırakmıştır.

Anahtar Kelimeler: 16. Yüzyıl, Turgut Reis, Akdeniz, İspanyol kaynakları, korsanlık.

 Abstract

 The sources relating to Dragut Reis in Latin languages, especially in Catalan, 
Spanish, Italian and French, shed light on the trace that he left in the Mediterranean. 
These sources, turn out to be abundant majorly at the beginning of the second 
half of the 16th century, show forth the horror spread by him on the Italian and 
Spanish coasts and the islands. Apart from the archival sources, Dragut, who also 
appears majestically in the literature of the age, was the most renowned figure in 
the Mediterranean after Barbarosse. The attact organized by him to Cullera and 
Pollença obviously was stored in the collective memory and left behind a series of 
theatrical feasts which are still being performed and celebrated today. 

Key Words: 16th Century, Dragut, Mediterranean Sea, Spanish documents, piracy.

*Doç. Dr., Bahçeşehir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi.
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TURGUT REİS’İN 1550 YILINDAKİ FAALİYETLERİ:              
MİT VE GERÇEK ARASINDA BİR DENİZCİ FİGÜRÜ

 Özlem KUMRULAR

 Akdeniz’de Barbaros’un varisinin Turgut olduğu algısı gayet açıktır. Turgut, 
Barbaros’un izinden Osmanlı’yla bağlantılı bir sistem oturtmaya ve yaşatmaya devam etti. 
Turgut Avrupa’nın mitler dünyasında yeni bir figür olarak ön plana çıkmakta gecikmedi. 
Braudel’in de dediği gibi “Sicilya buğdayının yalayıp yutucusu” oldu. Turgut’un Akdeniz’de 
hızla yükselen profiliyle birlikte gelen tehlike çığları 1540’ların sonunda Sicilya ve Napoli 
kral naipliklerini harekete geçirdi. Başta Cezayir olmak üzere kozmopolit ve sosyal 
hareketliliğin gözle görülür bir şekilde mevcudiyetini koruduğu Berberistan topraklarından 
İspanya ve İtalya sahillerinin ve adalarının güvenliğini mütemadiyen tehdit etti. Malta 
kuşatmasından ölümüne dek Akdeniz’de dönemin en çok konuşulan ve en çok korku 
uyandıran figürü olmaya devam etti.

 Turgut Reis döneminde İspanya ve İtalya başta olmak üzere Avrupa edebiyatının 
hemen hemen her türlü janrında ele alındı. Romanslar, novellalar, tiyatro eserleri ve 
şiirlerden gayrı sözlü edebiyatta da ölümsüzleştirildi. Sahil kasabalarının efsanelerinde sık 
sık karşımıza çıkan Turgut Reis’i kelâmın piri Cervantes de Los Trabajos de Persiles y 
Siguismundo adlı eserinde kancasına takmayı ihmal etmedi. “Sicilya’nın zalimleri Falari 
ve Busiris gibi, acımasızlığı ve vahşiliği ile ünlü korsanı ve kalyotanın reisi olarak anılan 
köpek Turgut’un tehditlerini ve hakaretlerini, belki de bu acı hikayenin idrakı kulaklarınıza 
duyurur”, yorumuyla kötü kahramanlarının arasına kattığı Turgut dönem edebiyatında ne 
yazık ki hep benzer şekilde anılmıştır.1 

 Turgut İspanyol Altınçağı’nın en parlak simalarından olan Luis de Góngora’nın 
mısralarında da ölümsüzleşmiştir. Góngora 1583’te İspanyol bir esirin hikâyesini şöyle 
mısralarına yerleştirir: 

 “Bir Türk kadırgasının
 Sert oturağına bağlanmış
 İki eli kürekte
 Ve iki gözü karada
 Turgut’un kürek mahkûmu
 Marbella’nın sahilinde
 Küreğin ve zincirin
 Haşin sesinden dert yanıyordu.”2 

1 Paulino Toledo, “Türkler ve Hıristiyanlar arasında” adlı komedide Türk imgesinin biçimlenmesi, Dünyada 
Türk İmgesi, ed. Özlem Kumrular, Kitap Yayınevi, İstanbul 2005, s. 271.

2 Luis de Góngora y Argote,  “Amarrado al duro banco”, Obras Completas, 1956, s. 314.
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 Bu şiir dönemin “yeni romans” olarak adlandırılan, Ortaçağ’daki örneklerin taklit 
edilerek oluşturulduğu eserlerindendir. Sözlü edebiyatta ise örnekler uzar gider. Bunların 
yanı sıra Turgut’un tarihinin yazılmasındaki birinci dereceden kaynaklar ise çok geniş bir 
çeşitlilik arz eder. Doğal olarak bunların büyük bir kısmı İspanyolca, Katalanca, İtalyanca 
ve Fransızca’dır. Kronikler, noter kayıtları, kilise kayıtları, aviso türündeki haber verme 
niteliği taşıyan mektuplar özellikle 50’li yıllarda Turgut’un donanmasının hareketlerini 
gün be gün, saat be saat kaydederler. İşte tarihçi J. P. Pons i Guri’nin Turgut Reis’in 1545 
saldırısını bir noter kaydı üzerinden canlandırdığı bir bölüm:

“1 Ağustos 1545’te sabah vakti güneş doğduktan biraz sonra Turgut Reis tarafından 
komuta edilen 11 Türk ve Berberi kalyotası Pineda sahillerinde dinlenmeye çıkmıştır. 
Kasabanın yetersiz sayıdaki savunması bir işe yaramaz ve korsanlar kısa zamanda 
tüm halkı ele geçirir, pek çok evi yakar, yağmalayıp çaldıktan sonra Pineda halkını 
yaş ve cinsiyet ayırımı yapmadan vahşice öldürürler. Kilisenin kapalı olduğunu 
görünce, kapılarını yakarlar ve içeri girip yağmaya başlarlar ve gümüş kutsal ekmek 
mahfazasını, mihraplar üzerindeki dantel örtüleri, papazların kıyafetlerini ve süslerini 
alırlar. Ayrıca Meryem Ana ve havarilerin tasvirlerine de zarar verirler.”3 

 

 Bu saldırının detaylarını saldırıya uğrayan evlerden birinin, kasabanın noteri Jaume 
Joan Coll’un olmasına borçluyuz. Coll kendisini evinin ön tarafında bulunan mazgallardan 
arkebüzle savunur. Ama korsanlar arka taraftan girerek onu ele geçirirler ve esas gemiye 
götürürler. Coll evin uşağı olduğunu söyler ve kendisi için 210 ducado ve 3 real istenir. 
Turgut Reis yedi saat boyunca sahilde kalır ve büyük bir sakinlik içinde önce yağmalar, 
sonra da fidyeleri toplar. 

 Turgut’un Akdeniz’de bir efsaneye, daha ziyade zarar gören sahillerde bir kara 
efsaneye dönüşmesinde 1560 yılında Osmanlı donanmasının İspanyolları Cerbe’den 
çıkarmasının akabinde Burj al-Rus’ta diktikleri kulenin etkisinin olmaması imkansız gibi 
görünüyor. İspanyol garnizonları üç aylık bir kuşatmadan sonra Osmanlı’nın kuyuları ele 
geçirmesiyle 31 Temmuz’da beyaz bayrak kaldırmak zorunda kalmıştır. Kalan adamlardan 
1000 kadarı kılıçtan geçirilmiş, bunların bazılarının kelleleriyle üç metre boyunda bir kule 
inşa edilmiştir. “Kafatası kulesi” olarak anılagelen bu kule mevcut görsellerin de doğruladığı 
üzere 19. yüzyılın ilk yarısına dek bulunduğu yerde kalmış. Daha sonra İngiliz konsolosunun 
ricasıyla kurukafalar ve diğer kemikler yakındaki bir Hristiyan mezarlığına gömülmüş, 
kulenin bulunduğu yere de Fransızlar kendi şehitleri için bir taş anıt dikmişlerdir.

 Toskana takımadalarından Elba adasının güneyinde bulunan Montecristo adası sadece 
Dumas’nın Montecristo Kontu romanıyla değil Turgut’un saldırılarıyla da üne kavuşmuştur. 
Toscana asilleri ve Kilise yüzyıllar boyunca ana hattı korumak için Montrecristo adasına 
rahipler ve asker aileleri göndermişlerdir. 1500 yılında bu emeklerin boşa olduğu bir kez 
daha ortaya çıkmış olur. Müthiş zenginliklerin saklandığı rivayet edilen adanın Turgut’un 
hedefleri arasında olması tesadüf olmamalıdır. Benediktenler tarafından 13. yüzyılda inşa 

3 Ramiro Feijoo, La ruta de los corsarios I. Cataluña y Valencia, Barcelona, 2000, s. 108



61

edilen San Mamiliano Manastırı 1553’te yine korsanların saldırısına uğramış ve akabinde 
terk edilmiştir. 

 16. yüzyılın ikinci yarısı, bunu takip eden on yılın nasıl devam edeceğini 
gösterircesine başlar. Akdeniz’de çok hareketli geçen 1550 yılı Turgut efsanesinin iyi/kötü 
kollektif hafızaya kazınması açısından da bir yapıtaşı olacaktır. 1550 yılının başında Turgut 
kışı geçirdiği Cerbe adasında bulunmaktadır. Ocak ayında 30 parça gemilik bir donanma 
ve 1.300 adamı ile Manastır, Mehdiye ve Sus’u ele geçirir. Bir buçuk ay kadar Mehdiye’de 
dinlendikten sonra saygın bir şekilde karşılandığı Cezayir’e gelir, 18 gün burada kalır ve 
kuvvetlerine 300 kişilik bir gönüllü ordusu eklenir.

 1550 baharında Turgut Reis 40 gemilik bir kuvvetle Carlos’un vakanüvisi Fray 
Prudencio de Sandoval’ın “kuleleri birbirine çok yakın ve çok sağlam bir şehir kapısına 
sahip” bir kenttir olarak nitelendirdiği Mehdiye’den4 yola çıkar.5 Bu yılın Hristiyanlar için 
“Año Santo” (Kutsal yıl) olması ise işine gelecektir.6 Ne de olsa Akdeniz’deki trafiğin bu 
sebeple canlanması hac yolculuğu yapanlar arasından her türlü sosyal sınıftan, özellikle de 
üst sınıflardan esir elde edebilmesi için bulunmaz bir fırsattır. Turgut Gozo’ya, oradan da 
Malta’ya geçer ve sahilleri “ateşe verir”. Sahil sakinlerini esir olarak yanına almayı da ihmal 
etmez. Oradan hacı gemilerine saldırarak Calabria’ya ve Korsika’ya geçer.7 1550 yılının 
baharında Bugia ve Oran’da Mağripli ve Türk fustalarının yarattığı korku hüküm sürerken 
levazım, mühimmat ve savunma araçlarına duyulan ihtiyaç iyiden iyiye artmaktadır. Bu 
durum ise Barcelona ve Napoli arasındaki iletişim ve ulaşımı hayli pahalı ve tehlikeli bir 
hale getirir.8 

 Aynı yılın bahar sonu-yaz başında ise İspanya’nın güney-batı ve güney sahillerine 
çıkartmalar yapar. Turgut Reis’in Valencia sahilini yağmalamakta olduğu bir tarihte 
Mehdiye’nin İmparatorluk güçleri tarafından kuşatıldığı haberini alır.9 Alcira ve Sueca’dan 
çekilmek zorunda kalarak Mehdiye’ye gelir. İmparatorluk güçleri karşısında hazırlıksız 
bulunan Turgut Cerbe’ye çekilir. 

 Bu makale bütün bu hareketli geçen dönemde Turgut’un Levant’ta, yani İspanya’nın 
doğu sahillerinde yaptığı çıkartmaları inceleyerek bunların o coğrafyada ne şekilde sözlü/
yazılı tarihe aktarıldığını göstermeyi amaçlamaktadır. Dolayısıyla donanmanın hareketleri 
ve sahil kasabalarına verdiği hasarlarla doğru orantılı bir anlatı sunulacaktır. 

4 África, Mehecía, Al-Mahdia.
5 Prudencio de Sandoval, Historia de la vida y hechos del emperador Carlos V, Madrid 1955, s. 373. “Entró 

Andrea Doria a ver la ciudad y gozar de la victoria. África, por decir más su fortaleza, estaba en una punta de 
tierra como suela de chinela que se mete a la mar por la parte de levante, la cual rodea la mar por tres partes que 
la fortalecían mucho. Por la otra parte de tierra tenía la barbacana y cava que dije, contando las baterías. Era la 
cerca treinta pies ancha, y las torres tan juntas como dije, y la puerta fortísima. El puerto era por arte con muelle 
y cadena, tenía buen surgidero, por que prendían bien las áncoras, en fin, África tan fuerte, que los moros la 
tenían por inexpugnable. Celebrase en toda la Cristiandad esta victoria por muy señalada”. 

6 Rinaldo Panetta, Pirati e Corsari: Turchi e barbareschi nel Mare Nostrum, Milano 1981, s. 155.
7 Ibídem.
8 Kenneth M. Setton,  Western Hostility to Islam and Prophecies of Turkish Doom, Philadelphia, 1992, s. 532.
9 Bkz. “Despertar al que dormía. Los últımos años de Solimán en la literatura de avisos del siglo de oro español”, 

www.archivodelafrontera.com. Kısa bir versiyonu için bkz. Muhteşem Süleyman, ed. Özlem Kumrular, Kitap 
Yayınevi, İstanbul 2007. Ayrıca, Archivio di Stato di Napoli, Cancilleria e Consiglio Collaterale, filza 12, f.151.
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 Mayıs’ın ilk günleri Turgut’un 26 parçalık donanması Şerşel’e varır, oradan da 
Oran’a geçer. Carlos’un istihbarat teşkilatı Turgut’un İber Yarımadası’ndan uzakta olduğunu 
bildirse de haberlerde bir netlik yoktur. Bu esnada Andrea Doria’nın donanması da Cenova 
ve Napoli arasında Turgut’u aramaktadır, bulamayınca da Cerbe’ye doğru yol alırlar. Buna 
paralel olarak Turgut da İber Yarımadası sahillerindeki saldırılarına başlamıştır bile. 

 Turgut’un Oran’dan yarımadaya vardığında ilk durağı Benalmádena (Màlaga) olur. 
İlk önce bu halkı çiftçilikle geçinen küçük sahil kasabasına saldırır. Sahil müstahkem 
bir kale ile korunmuştur ve güvenlikten sorumlu kale dizdarının neredeyse hiç görev 
başında bulunmaması kasaba halkı için trajik sonuçlar getirecektir. Kale kötü durumdadır, 
mühimmat yoktur, eser miktarda barut bulunmaktadır. Daha sonradan ele geçirilen şahıslar 
bu az miktardaki barutu da kırda keklik avlamak için kullandıklarını itiraf etmişlerdir. Zaten 
topu topu seksen kişiden fazla olmayan kasaba halkı korsanların geldiğini öğrenince hemen 
kaleye çıkmış, kendilerini buraya kapatmışlardır. Turgut’un adamları kasabayı yerle bir 
eder, lakin bu sefer kimseyi esir almazlar. 

 Vakadan sonra kasaba doğal olarak nüfus kaybetmiş, sonra da metruk hale gelmiştir. 
25 Mayıs 1553 tarihinde biten soruşturmalar sonucu kale dizdarı görevinden alınmış, 
yerine her gün orada bulunacak birisi koyulmuştur. Yerine koyulacak şahsın her gece 
kalede uyuması, her sabah da Quebrada kalesine kadar olan bölgede dolaşması gerektiği 
belirtiliyordu.10 

 Tam bu noktada II. Felipe döneminde İspanya’daki savunma sistemlerinden ve 
kalelerden bahsetmek gerekecektir. 16. yüzyılda İspanya’nın savunma sistemlerinin 
büyük bir kısmı Ortaçağ’dan kalma yapılardır. En büyük ve geniş çaplı onarımlarını ise bu 
yüzyılda geçirmişlerdir. Bunun yanı sıra pek çok ek yapı yapılmış, eski yapıların yanına 
yenileri yapılarak savunma hattı sağlamlaştırılmıştır. Pratik olarak şehirlerin ve kasabaların 
yerli halkı savunmadan birinci derecede sorumlu olan kişilerdi. Savunma genelde yönetim 
düzeyi bölünerek, en küçük yönetim birimi başındaki resmi yöneticiler tarafından organize 
ediliyordu.

 Korsanlara karşı savunma sistemlerine dair yazılı kayıtlar da Ortaçağ’a kadar uzanır. 
Söz gelimi Tarragona’da 1152 ve 1157’de Tarragona sahillerinde kule yapılması istendiğine 
dair belgeler mevcuttur. Ama şüphesiz hiçbir devirde sorun 16. yüzyılda olduğu kadar büyük 
bir ciddiyet kazanmamıştır. Saldırgan ve kalabalık bir güce karşı bu sistemler her zaman 
yetersiz kalmış, talep hiçbir zaman arzı karşılamamış, tehlikeye etkin bir set çekilememiştir. 
Devletin önceliklerini başka meselelere kaydırmasıyla, sahil halkları mağdur durumda 
kalmış ve çoğu zaman kendi başlarının çaresine bakmaya mecbur olmuştur.

 Rotamızda devam edelim. 20 Mayıs’ta Turgut’un donanması Gata yakınlarında 
görülür. Cartagena’ya saldırmayı düşündüğü sanılır, fakat korsanların arasından bir kaç 
kişinin ele geçirilip dil alınmasıyla Turgut’un planları bozulur. Böylece donanma kuzeye 
doğru yönelir, Sant Joan d’Alacant’a varır. Karaya çıktıklarında kasabanın metruk olduğunu 
görürler, ne de olsa önceden tehlikeyi haber alarak tedbirini almışlardır. Bu da kasabanın 
daha büyük bir şiddetle yağmaya uğramasından başka birşeye sebebiyet vermez. Saldırıyı 

10 Gamir Sandoval, Organización de la defensa de la costa del Reino de Granada. desde su Reconquista hasta 
finales del siglo XVI, Granada 1988,  s. 159.
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Salazar y Bendicho de Escolano işte şöyle anlatır :11 

“Turgut bizim Alicante sahilimize 24 Mayıs 1550 yılında 27 parça gemiyle çıktı. 
Birliğini kurup San Juan’a gitti. Buranın yerlileri önceden haber aldıkları için geç 
de olsa olabildiğince tedbirli bir şekilde kalelerine sığındılar. Çoğu bir burun olan 
Mamona’ya doğru gitti. Mağripliler pek çok evi yağmaladılar, üç kişiyi esir aldılar, -ki 
bunlardan biri öğretmendi ve botlarını giymeye çalışırken yakalanmıştı-. Mağripliler 
buraları ele geçirdiler, her tarafta dolaştılar ve yeniden denizin yoluna tuttular. O 
zaman bayle olan Pedro Bendicho atı, mızrağı ve kalkanıyla geldi ve Hıristiyanlara 
çıkmalarını, artık ortalarda Mağriplilerin olmadığını söyledi. Saat akşamın yedisiydi. 
Basilio Fernández de Mesa kulesi yakınında bir bostandan birden bir Mağripli 
çıkıverdi, elindeki bıçakla adamı öyle bir delip deşti ki, sağlam yeri kalmadı.” 

 24 Mayıs’ta Turgut donanmasını dinlerdirmek ve su almak için konakladığı Altea’dan 
ayrılıp Cullera’ya ilerlemiştir. 25 Mayıs’ın tan vakti Cullera’da karaya çıkmış ve yakındaki 
bir koya saklanmıştır. Daha sonra Xúcar nehrinden içeri girmiştir. Durumdan önceden haber 
alamayan ve dolayısıyla hazırlıksız yakalanan kasabaya saldırmıştır. Turgut’un Cullera’ya 
1000 ila 1200 kişiyle saldırı yaptığı iddia edilir. 

 Cullera’daki hem saldırı hem de savunma çok şiddetli olmuştur. Sueca ve Alzira’dan 
gelen kuvvetler pek çok Türk ve Mağribi’yi yeniden gemilere binmeye zorlamıştır.12 Hatta 
Turgut da şahsen karaya inip saldırının tamamlanmasına katılmıştır. Esirlerin fidyelerinin 
toplanması işiyle bizzat ilgilenmiş, hatta bütün 25 Mayıs günü bu işle uğraşılmıştır. Sueca’lı 
bir katip saldırıyı şöyle tasvir eder: 

“Pentecostes’in ve jübile yılının Paskalya günü olan 25 Mayıs 1550 hafızalarda 
kalmıştır. Sabahın dördü ile beşi arası tam güneş çıkmak üzereyken Turgut Reis 27-
28 parça gemi ile Cullera’ya geldi ve karaya pek çok adam çıkardı. Cullera’ya girdi, 
burayı yerle bir etti, pek çok evi yaktı, bazı adamları öldürdü ve bazı kadınları da esir 
aldı. Mağripliler Sueca’dan Cullera’ya savunma için gelen Berthomeu Tarrasa, Jaume 
Tortosa, Johán Spanyol, Bertoméu lo Pellat ve Montanerli bir çocuğu öldürdüler, 
Pere Burgos, Johán Ferrer, Montaner’li bir çocuğu, Jolià de Algeçira ve Burguera de 
Algemes’i de esir aldılar.”13

 Cullera’da yapılan saldırının haberleri kısa zamanda Valencia’da dolaştı ve oradan da 
Barcelona’ya ve Mallorca’ya iletildi. Lakin Turgut’un gemileri Mallorca’ya haber vermeye 
giden gemileri yolda yakaladığı için bu adaya haber ulaştırılamadı.

 Cullera şehri bunu takip edecek saldırıları göze alarak savunma sistemlerini 

11 Manuel Martínez, Piratas y Corsarios  en las costas de Alicante, Madrid 2006, s. 35.
12 A.g.e.
13 Andrés Piles Ibars, Historia de Cullera, Sueca 1893, s. 472.
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güçlendirmeye başlar. İlk ciddi çalışma 1557 yılında II. Felipe tarafından bir kulenin inşa 
ettirilmesiyle gerçekleşmiştir. Türk ve Mağribi saldırılarına karşı yapılan bu kule nehrin 
yakınına yapılarak buradan karaya sokulacak düşman gemilerini de kontrol altına almayı 
amaçlamıştır.

 Bugün Turgut Reis’in 1550-Cullera saldırısı bu turistik sahil şehrindeki “Turgut’un 
Mağarası” (La cueva de Dragut) olarak anılan müzede ölümsüzleştirilmiştir. Bu saldırı 
sırasında esir değiş-tokuşunun bu mağarada yapıldığına dair bir efsane söz konusudur. Müze 
dönemin Akdeniz’ine ait objeler içermektedir.

 Cullera’da en az 30 adamını kaybeden Turgut Reis 27 Mayıs’ta Ibiza açıklarında 
görüldü. Adaya inip 8-9 Ibizalı esir aldılar. Turgut bu yakınlarda bir kaç gün dinlenip bir 
sonraki saldırı için hazırlanmaya koyuldu. Turgut’un donanmasından kaçan bir esir sayesinde 
Ibizalılar Turgut’un niyetinin 28 Mayıs’ta Mallorca’ya gitmek olduğunu öğrenmişlerdi. 
Hemen Mallorca kral naibine haber verip muhtemel bir Barcelona saldırısından bahsettiler. 
Kral naibi Ibiza’dan gelen haberleri alınca 30 Mayıs’ta Barcelona’ya gönderdiği mesajda 
şöyle diyordu: “Oraya varıp da bir hasar vermeden önce, Tanrı onu mahvetsin ve sizin elinize 
versin”14 İlginç bir şekilde Pollença arşivinde aynı gün kral naibinin Mallorca sahillerine 
haber ulaştırdığına dair bir belge yoktur. 

 Böylece Turgut’un adamları 31 Mayıs’ta gözetleme kulelerine yakalanmadan 
Pollença’ya varırlar. Turgut’un güçleri bugün Caló olarak bilinen küçük bir koyda gizlenirler. 
Aynı Cullera’da olduğu gibi! Kasabaya saldırmak için yedi kilometre içeri ilerlerler. Pollença 
halkı, komşu köylerin yardımıyla “korsanları” kovar. Pollença’nın kaybı aralarında esirler 
de bulunan 150 kişidir, Turgut Reis ise 40 adamını kaybetmiştir. 

 Pollença’dan sonra Turgut küçük bir kalesi ve yine küçük bir garnizonu olan Cabrera 
adasına yönelir. 1 Haziran’da adadaki garnizonun az sayıdaki adamını ele geçirerek burada 
dinlenir. Bu takımadalarda bir kaç gün dinlendikten sonra Sardinya’ya yönünde yoluna 
devam eder. Bu aradaki on gün boyunca gözden kaybolur. 10 Haziran’da yeniden ortaya 
çıkar ve bugün Salou belediyesine bağlı Barenys’e saldırır ve kasabayı yerle bir eder. İşte 
Ramiro Feijoo’nun hiciv yüklü anlatımıyla Turgut Reis’in 1550 saldırısı:

“Kasabanın uğradığı en yıkıcı saldırısı muhtemelen Turgut’unkidir. 1550 yılında, 
diğer bir akından üç yıl sonra Turgut zaten defalaraca saldırıya uğrayan Barenys’ten 
arta kalanlara saldırır, kaleyi yıkar, sayısız esir alır, ekip biçilen toprakları yakar. 
Aylar sonra bir şey unuttuğunu hatırlar ve geri döner. Kiliseyi moloz yığınına çevirir 
ve gider. Hayatta kalmayı başaranların büyük bir kısmı göç eder ve göç etmeyenler 
de dört yıl sonra başpiskoposluktan kasabayı terk etme emri alırlar. Levant sahilinin 
güneyinde kalan Barenys sonsuza kadar yok olup gider.”15

14 AGS (Archivo General de Simancas), Estado, dosya 305, fol. 37. Mallorca kral naibinin Bernardino de 
Mendoza’ya mektubu,  30 Mayıs 1550. 

15 Feijoo, La ruta de los corsarios I. Cataluña y Valencia, s. 122.
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 Pollença saldırısını bugün detaylarıyla yeniden inşa etmemize yardımcı olan kaynaklar 
arasında en dramatik olanı La Puebla’nın noteri Joan Morro’nun kaydettikleri verilerdir.16 
“Bugün -Cumartesi, 31 Mayıs 1550- Turgut Reis Pollença sahiline geldi ve sahile 1500 
adamını çıkardı.” Korsanlar 27 gemiyle sabahın ilk saatlerinde, insanlar uyuyorken gelir. 
Kasabaya Sant Jordi Kilisesi tarafından girerler ve meydana gelene dek yoldaki evleri 
yağmalarlar. Neredeyse savunmasız olan Pollençalılar korsanlarla karşı karşıya kalırlar. 
Çatışmada 50 Pollençalı hayatını kaybeder, 132 adam da korsanlar tarafından esir edilir. 
Lakin meydanda toplanan esirlerden bazılarını ve ganimetin büyük bir kısmını kurtarmayı 
başarırlar. Noterin kaydettiğine göre ganimet olarak alınan kıyafetler kilisenin çatısına kadar 
çıkmıştır. Joan Morro’ya göre Türkler 40, diğer bir kayda göre 31 kayıp verirler ve Türklerin 
kesilen kafalarının kral naibinin önüne getirilmesi için de bir ödeme yapılmıştır.17

 Diğer bölgelerde olduğu gibi burada komşu köylerden, -Campanet, Inca ve Selva- 
yardım gelmiş olması Mallorca’nın imece-savunma sisteminin bir parçasıdır. Çatışmadan 
sonra kasabada kalanlar aralarında doktor, cerrah ve asistanları olan sekiz kişilik bir grup 
tarafından bakıma alınmıştır. Ayrıca Mallarca şehir merkezi, Inka ve Muro’dan da çatışma 
sonrasında da yardım gelmiştir.

 Korku 1550 yılının sonbaharında da kol gezmeye devam edecektir. Dolaşmaya 
başlayan haberler Osmanlı’nın başkentinde başlayan yeni hazırlıkları bildirir niteliktedir. 
İşte Ekim ayında yazılan İtalyanca bir “aviso”nun aydınlattığı hazırlıklar:

“İstanbul’dan iki gün önce buraya Korfu’ya gelen birinin anlattığına göre Büyük              
Türk yeni mevsim için büyük donanma hazırlıkları içindeymiş”.18 

 Pollença saldırısı ise bugün İspanya’da pek çok sahil kasabasında kutlanan “fiesta de 
cristianos y moros” (Hıristiyan ve Mağiripli şenlikleri) ile hatırlanılmakta ve anılmaktadır. 
Sahillere yapılan Türk ve Mağripli saldırılarının teatral oyunlar ve müzik ile dramatize 
edildiği bu şenliklerden biri olan Pollença şenlikleri Turgut’un 30 Mayıs 1550 yılındaki 
saldırısını ölümsüzleştirir.

 Efsaneye göre bahsi geçen gün yerel kahraman Joan Mas sabah saatin beşinde bir 
yavru horoz sesi ile uyanmıştır. Sevgilisinin camından dışarı kendisini atar, lakin maalesef 
duyduğu ses Turgut Reis tarafından komuta edilen korsanların sesinden başkası değildir. 
Sessizce 500 kadar adamını uyandırır. Gecelikleriyle yataklarından fırlayarak silahlarına 
sarılan adalılar 4000 kişilik (geleneksel olarak belirtilen sayı 1500’dür) bir korsan kafilesini 
taşlarla, sopalarla kovmuş ve kasabayı kurtarmışlardır.

 19. yüzyıldan beri yapılagelen bu şenliklere hemen hemen bütün halk katılır. 
Hıristiyanlar beyaz, Turgut’un adamları ise farklı renklerde kıyafetlere bürünürler. Bu 
meşhur saldırı her yıl 2 Ağustos’ta akşam saat 7’de canlandırılır. İki hafta öncesinden 

16 Miquel Cifre Cifre, Joan Mas: La  història i el mite, Pollença 1999, s. 37.
17 A.g.e.
18 AGS,  Estado, dosya 1119,  fol. 49. Carlo Carino”nun Korfu’dan  Ioan Petro di Pellegrini’ye gönderidği 7 Ekim 

tarihli mektup.
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evler ya Mağriplileri temsilen sarı, ya da Hıristiyanları temsilen kırmızı-siyah bayraklarla 
donatılırlar. Bu şenlikler yerel ve ulusal kanallardan yayınlanır. 

 1 Ağustos akşamına sabahın erken saatlerine dek sürecek bir dans başlar. Sabahın 
5’inde bando “Alborada” (tan) şarkısını çalmaya başlar. Bundan sonra ayin başlar ve 
çatışmanın yapıldığı saat olan akşamın 7’sine dek faaliyetler devam eder. 

 Yine aynı şekilde Mayıs’ın ikinci pazarı Mallorca adasındaki Sóller kasabasında 
“Serazenleri karaya çıkması” adlı bir eğlence yapılır. Bu da “Mağripliler ve Hıristiyanlar” 
şenliklerinin bir alt koludur. Sóller’deki bu şenlikler de Turgut’un kasabaya saldırması ve 
yerli halkının kanının son damlasına kadar kasabasını savunmasının dönem kıyafetleriyle 
teatral olarak sunulmasının etrafında kurulur. Sahil halkının yaşadığı bu korku dolu günleri 
ölümsüzleştiren bu şenlikler, korsanların yaptıkları çıkartmaları dramatize eden sahne 
sanatlarının sunulduğu toplu kutlamalardır. Bugün İspanya’da yaklaşık 200 köyde hala 
kutlanmaktadır. Bunlardan bazıları okyanusu aşarak Yeni Dünya’ya kadar gelmiştir. Hatta 
Filipinler ve Afrika’da Santo Tomé adasında bile kutlananları vardır. Şenliklerde ana konu 
Hristiyan sahillerine saldıran korsanların verdikleri hasarlar ve bunları kasabadan kovan 
Hıristiyan halkın göstediği direnç, cesaret ve başarıdır. Zalim Müslüman ve mazlum 
Hristiyanın temsil edildiği bu sahne sanatlarında en ön planda olan tiyatrodur. Onu yine 
dramatizasyonun kullanıldığı danslar takip eder. Bandera de Katalunya (Katalanya’nın 
bayrağı) adlı halk tiyatrosunda aynı öğeler hakimdir. 

 Turgut filmlere de konu olmuştur. Piero Pierotti’nin 1959 yapımı La scimitarra del 
saraceno (Serazenin kılıcı), başrollerini Lex Barker, Chelo Alonso ve Massimo Serato’nun 
paylaştıkları filmin konusu özetle şöyledir. Bir saldırı sırasında Turgut, Venedik’in Rodos’a 
gönderdiği gizli belgeleri ele geçirir ve bu arada da adanın valisinin kızı Blanca’yı esir 
alır. Vali de maceraperest Kaptan Diego’yu hapisten çıkartarak onu kızının ve belgelerin 
kurtarılmasıyla görevlendirir. Diego Turgut’un denizcilerinden biri olmayı başarır, genç 
kıza yaklaşır, lakin durumu anlaşılır ve çölde açlıktan ölmeye terk edilir. Çöl prensesi 
Myriam zavallı Diego’yu bulur ve onu kurtarır. Bu arada Blanca da kaçmayı başarır ve 
Diego’ya ulaşır. Myriam macarapereste aşık olmuştur ve Turgut’a karşı çıkmaya hazırdır. 
Lakin aşkının karşılıksız olduğunu, onun da Blanca’ya aşık olduğunu anlayınca Turgut’a 
katılıp Diego’dan intikam almaya karar verir. 

 İspanya ve İtalya sahilleri başta olmak üzere kuzey Akdeniz sahillerinde Türk 
korsanlara dair anlatılar gerçekle miti birleştirir ve halk edebiyatında ölümsüzleştirirler. 
Çoğu gerçek olaylardan yola çıkılarak oluşturulan hikâyeler zaman içinde değişimlere 
uğrayarak bugüne dek gelmiş, bugün bile hala bu bölge folklorunun ve sözlü edebiyatının 
zengin örnekleri arasında yer bulmuşlardır. Başını Barbaros ve Turgut Reis’in çektiği bu 
anlatılardan bugün elimizde pek çok örnek vardır. Bunlardan biri yine yukarıda bahsini 
ettiğimiz Medes adalarında geçer. 1542 yılında Kara Hasan ve Turgut Reis tarafından komuta 
edilen bir kadırga birliği Marsilya’dan yola çıkarak Katalan topraklarına saldıracaktır. 
Korsanlar Medes adalarına sığınmışlardır. Saldırıya buradan geçeceklerdir. Pals körfezinde 
yapılan saldırılardan birinde sahile yakın bir yerde yaşayan Els Masos’tan bir aile Cezayirli 
korsanların geldiklerini görünce “Torre dels Moros” kalesine saklanmaya gider. Bu telaş 
arasında, oğullarından biri korsanlara esir düşer.

 Turgut Reis kalenin dibine gelir ve güneşin doğuşu ve batışı arasındaki süre zarfında 
on altın dobla ödemezlerse oğullarını götüreceğini ve kendilerinin de bir daha onu asla 
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19 Feijoo, La ruta de los corsarios I. Cataluña y Valencia, s. 87.

görmeyeceklerini söyler. Umudunu yitiren anne de oğlu yerine kendisini esir almasını 
söyler. “Uzun Kulak” olarak anılan Turgut Reis buna gülmekle yetinir ve çok iyi bir fiyata 
satacağı bir delikanlının karşılığında bir koca karıyı ne yapacağını söyler. Reis hiç bir şey 
ele geçiremeyince çekip gider. Mütemadiyen korkaklıkla suçlanan baba bir gün bundan 
bıkar ve Merced tarikatından yardım almak amacıyla Barcelona’ya gider. Papazlardan biri 
çocuğun fidyesiyle bizzat ilgilenmeyi teklif eder. Cezayir’e gidip çocuğun yerine kendi 
geçecektir. Bu arada tarikat da onu kurtaracak kadar bir meblağ biriktirecektir. Köylü evine 
Els Masos’a döner, karısına olanları anlatır ve umut içinde beklemeye başlarlar. Merced 
tarikatı papazlarından oğullarının iyi durumda olduğunu ve kendisine iyi davranan Cezayirli 
bir ailenin yanında toprakla meşgul olduğunu yazarlar. Annesi her gece ufuktaki gemilere 
bakarak oğlunun dönemsini bekler. Bir gün baba kırda çalışırken Merced tarikatından bir 
papaza gelir yanına. Yüzü kapüşonun içinde kaldığını için kim olduğunu anlayamaz. Karısı 
da bu arada kim olduğuna bakmak için yanına gelir. Yaklaşınca bu kapüşonun içindekini 
kendi oğullarından başkası olmadığını görürler.19 

 Arşivlerden bunu doğrulayan bir anlatı çıkana dek bu hikaye bir efsane olarak 
kalacaktır. Zaten anlatının gerçekten vuku bulmuş bir olayı anlatıp anlatmaması bizi 
doğrudan ilgilendirmez. Esas önemli olan efsanenin İspanya sahillerinde korsan terörünün 
hüküm sürdüğü bir dönemde çocuklarını Akdeniz’in öteki yakasına göndermek zorunda 
kalan ailelerin çektikleri acıların bir portresini sunmasıdır. Zaten efsanenin doğru olması 
imkansızdır. Çünkü bu esnada Turgut Korsika’da esir olarak bulunmaktadır. Zaten, Turgut’un 
bu korsan filolarının komutanı olarak böyle ufak işlerle uğraşması ve 10 altın dobla gibi 
küçük bir meblağa razı olması biraz inandırıcılıktan uzaktır. Turgut Reis, Barbaros gibi 
bu dönemin sözlü olduğu kadar yazılı edebiyatında da kötü kahraman olarak kendine yer 
bulacaktır.
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Piri Reis’in Haritalarında...

Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye kitabında Moton ve Koron haritası.
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 Turgut Reis’in izinde...

MOTON-KORON: 

Fatih Sultan Mehmed ile yükselişe doğru bir ivme yakalamış bulunan 
Türk denizciliği II. Bayezid devrinde, özellikle Türk denizcilik tarihinin en 
önemli isimlerinden biri olan ve korsanlıktan yetişmiş Kemal Reis’in devlet 
hizmetine girmesi, tersanedeki iyileştirmeler, yeni denizcilerin yetiştirilmesi 
ve devamında Orta Akdeniz’e açılan stratejik noktaların fethi ile gelişimini 
sürdürmüştür. 1499-1500 yıllarında İnebahtı, ardından Moton ve Koron’un 
fetihleri hem bu açıdan, hem de Mora’nın fethinin tamamlanmış olmasından 
dolayı büyük önem taşımaktadır.
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TURGUT REİS MENÂKIBNÂMESİ

Mim Kemal ÖKE *

 Genç arkadaşlarımızın sabahtan beri yapmış oldukları konuşmalardan çok 
etkilendiğimi ve hakikaten kendilerinin tebrike çok şayan olduklarını ifade etmek ister-
im. Bir de sempozyumumuz açısından güzel bir şey de ortaya çıkıyor. Birbirini tamam-
layan tebliğler adeta bir zincir gibi oluşuyor. O da çok hoş. Çünkü benim anlatacağım da 
Menâkıbnâme-i Turgut Reis. Şimdi diyeceksiniz ki, Menâkıbnâme-i Turgut Reis de nere-
den çıktı? Efendim yazılmamış bir menâkıbnâmeden bahsedeceğim size. Yazılmamış bir 
menâkıbnâmeyi nasıl anlatabilirim size. Biraz merak edin. Sabahtan beri yoruldunuz. 

 Menâkıbnâmeler yazılır mı? Burada arkadaşım Abdülkadir bey (Donuk) var. Biz de 
biliyorsunuz, tarihçiler genellikle kaynaklara bakarız. Ve mektepli ve alaylı tarihçiler olarak 
da böyle zaman zaman ihtilafa düşeriz. Biz mektepli tarihçiler olarak genellikle birinci el 
kaynaklar konusunda çok titizizdir. Birinci el kaynaklar da arşiv malzemesidir. Dolayısı 
ile en sağlıklı en bilimsel değerlendirme yapma yolu bu kaynaklardır. Ama size şunu da 
söyleyeyim. Bu döneme ilişkin resmi kaynaklar az olduğu gibi, bu döneme ilişkin resmi 
kaynakların bir kısmı devlet tarafından tutulmuş vakanüvislerin belgeleridir. Vakanüvisler 
de devlete bağlı olan tarihçilerden oluştukları için tabi ki padişahlarının aleyhlerine, dev-
let politikalarının aleyhlerine bir yorumda bulunmaları veya bir yorumda bulundukları tak-
dirde bunu oturup da kitap haline getirmeleri pek mümkün değildir. Diğer kaynak olarak 
zikredilen diyelim gazavatnâmeler, anılar vesaire bunlar da bir kişinin kendi hayatını geriye 
doğru bakıp anlattığı eserler olduğu için bunlarda da tabi kendilerini bir ölçüde kollar insan-
lar. Geçmişte ne yaptıklarını geleceğe miras olarak bıraktığı için dikkat kesilirler. 

 İkincisi popüler tarih vardır. Özlem hanım çok güzel ifade etti. Edebiyatta, mitolo-
jide, mitlerinde, efsanelerinde ortaya çıkan, kulaktan kulağa duyulan söylenceler, rivayetler 
vesaire işte bunlar menâkıbnâmelerdir. Genellikle biz tarih yazdığımız vakit bir menkîbevî 
hayatı deriz, bir de onun yanına tarihsel hayatı, tarihsel özgeçmişi ekleriz. Menâkıbnâmeleri 
pek biz ciddiye almayız. Ben bunları ciddiye alacak yaşa geldiğimi düşünüyorum. 
Hayatımda hep böyle bir romantik damar vardı. O romantik damar giderek daha da nüksetti 
ama ben diyorum ki artık, menâkıbnâmeler çok çok önemlidir. Neden çok önemlidir. İki 
açıdan çok önemlidir. Bizim kendi kültürümüzde de vardır. Bizim menâkıbnâmelerimize 
baktığınız vakit değerli dostlarım, menkîbelerin genellikle odaklandığı nokta veli kültüdür. 
Yani ermişler, yatırlar… Şimdi bu kenara atılmamalıdır ve mitoloji olarak bir tarafa 
bırakılmamalıdır. İki sebepten kenara atılmamalıdır. Ne kadar bilimsel baksanız dahi gene 
bilimsel başka sonuçlara varmanızı sağlayacak bir malzemedir bu. Nasıl? Bir; Uygarlık tari-
hine baktığınız vakit, uygarlığı uygarlık yapan kişilik, kimlik ve ruhtur. Bu kişilik, kimlik 
ve ruhları da uygarlık yapan nesne evren tasarımıdır. Ve dolayısı ile insan telakkisidir. İnsan 
telakkisi dediğimiz vakit, insanı ne olarak görüyorsunuz. Evrenin nasıl teşekkül ettiğini 
ve nasıl işlediğini düşüyorsunuz. Tabi ki metafiziksel bir boyutu vardır ama, burada çok 

*Prof. Dr., İstanbul Ticaret Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi.
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önemlidir. Bunlara dünya görüşü de diyebilirsiniz ama bu bir toplumu diğer toplumlardan 
ayıran fevkalade önemli uygarlık ölçütleridir. Menkîbeler bunun için önemlidir. İki; yine 
burada çok önemli, uluslar açısından çok önemlidir, çünkü burada milli kimlik ortaya çıkar. 
Bir menkîbede, Dede Korkut menkîbelerine baktığımız vakit, Türk tarihindeki menkîbelere 
baktığımız vakit burada bir insan kültürü, insan kimliği ortaya çıkar. Buna milli karakter de 
diyebilirsiniz. Hoşlanabilirsiniz, hoşlanmayabilirsiniz, yanlış görürsünüz, haklı görürsünüz 
vesaire... Ama, burada milli bir bilinç vardır. Ve bu milli bilinç menkîbelerle toplum içer-
isinde sosyalleştirici bir acenta rolü görürler. Bu açıdan menkîbeler çok önemlidir. 

 Batıyı batı yapan, ona kimliğini kazandıran, Özlem hanım da üzerinde durdu, işte bu 
efsanelerden, bu edebiyattan türetilmiş kişiliklerdir. Ve bunlar kıstas olarak alınırlar. Bu bel-
li bir insan tipolojisinin, Avrupa ve Batı medeniyeti kimliğinin dışavurumudur. Bu ölçüde 
“Dragut”, Batı’nın kendi kimliğini oluşturulmasında kullanılmıştır. 

 Türklere baktığımız vakit, kendi tarihimizi inceleyen bir insan olarak biz cen-
gaver bir ulusuz. Ama sadece kılıç ehli değil, ehl-i kılıçü’l-kalem. Bu bizim sanatımızda, 
kültürümüzde vardır. Dolayısı ile bizim bir cengaver tarafımız vardır, bir eren tarafımız 
vardır ve bizim kabul görülen tarih tezimiz hala Köprülü’dür. İstedikleri kadar değiştirmeye 
çalışsınlar, Halil İnalcık da Köprülü tezinin geçerli olabileceğini söylemektedir.

 Şimdi menkîbelerin en güzel örneği, Turgut Reis Menkîbesi’nin en güzel örneği 
şu anda karşınızda bulunuyor arkadaşlar. Dolayısı ile hayatımda Turgut Reis’i anmakla, 
hayatımda Turgut Reis’i yad etmekle, şad etmekle, aramakla geçti. Ben Turgut Reis’i idol 
olarak benimsemiş bir adamım. On bir buçuk yaşındayım. Abdullah Ziya Kozanoğlu’nun 
İlk Türk Korsanları kitabını okuduğum vakit Turgut Reis’e aşık olmuştum. Bu aşk bugün 
de devam ediyor. Hiç unutmuyorum 1970, 11. Baskı. Oğuz Özdeş, Feridun Fazıl Tülbentçi, 
Halikarnas Balıkçısı… hepsini okudum. Ve kendimi Turgut Reis olarak görmeye başladım. 
12 yaşında Turgut Reis’in resmini yaptırmışım. Şu an 56 yaşındayım bu resim yıllarca ben-
imle birlikteydi. Hep Turgut Reis’in kadırgasında hayal ettim kendimi. Babam bir tane sürat 
teknesi almıştı. Bu sürat teknesine “Turgut Reis” adını verdim. Ve tekneye Turgut Reis’in de 
bayrağını çektim. Caddebostan sahillerinde yakalandım polise. Yıl 1972. Ben araba ehliyeti 
almadan önce kaptan ehliyeti aldım. Polis beni, teknemi ve bayrağı görünce: “Ne menem bir 
şey bu. Hangi gizli tarikatın üyesisin?”. Ben de yok dedim, Turgut Reis’in. Bir polisimizin 
bunu bilmemesi çok ayıp yani. 

 Bodrum sevgisi içimde hep vardı ve her sene Turgutreis’e gelirdim. Burada kendi 
törenimi kendim yapardım onu da söyleyeyim. Denizciliğe merakım hep devam etti. Tur-
gut Reis’de de en önemsediğim nokta, kendi karakterime şiar kıstas aldığım nokta, onun 
kimseye müdana etmeyen tavrıdır. Turgut Reis’in o müdana etmeyen tavrını Türklerin milli 
vasfı olarak görüyordum ve bunu hep benimsedim, benimle yaşadı. Korsansa korsan. 

 İngiltere’ye gittim. Orada denizcilere verilen önemi gördüm. Hayıflandım ve üzüldüm. 
Kahroldum. Orada korsanları alıp sör yapıyorlar. Bizim gibi iteleyip kakalamıyorlar. Nel-
son, Nelson çok önemlidir. Londra’ya gittiğiniz vakit mutlaka görmüşsünüzdür Madame 
Tussauds Müzesi’nde. Büyük Savaş’ı kazandı diye ona en büyük abideyi yaptırmışlardır. 
Malta’ya gittim iki kere. Şehit olduğu yeri gördüm. Turgut Reis’in hep biyografisini ve 
hayatını yazmak isterdim. Ama tabi ki çok çelişkiler var. Özlem hanım da söyledi. Menkîbe 
ile tarihsel hayat/özgeçmiş birbirinin içerisine geçiyor. Yabancıların kaynakları içinde, 
bizim kaynaklarımızın içerisindeki çelişkiler bulunmakta. Bizi kader rüzgarı Trablusgarp’a 
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attı. İki kere Trablusgarp’a gittik. Burada bir şey gördük. Menâkıbnâme-i Turgut Reis şimdi 
yazılıyor. Trablusgarp’tan bazı kaynaklarla yazılıyor. Ve bu tahmininizin üzerinde mistik bir 
boyut ortaya çıkıyor. Amiral Işık Biren’in değimiyle: “Denize çıktığınız vakit, mutlaka bir 
yaratıcı gücün, olağan dışı bir gücün sizinle beraber olduğunu hissedersiniz. Bunu hisset-
meyen denizci olamaz”. Erol Mütercimler ile katıldığımız başka bir sempozyumda… kara 
insanı ile deniz insanı arasındaki mizaç farkını, denize çıktığınız vakit özgürce görürsünüz, 
sonsuzluğa kanatlanmış gibi hissedersiniz. 

 Denizin de bir ruhaniyeti vardır arkadaşlar. Buna inanmayan denizci zor olur. Daha 
da ötesi, gemilerin de bir ruhaniyeti vardır. Gemiler de konuşur. Su konuşur. Gökyüzü 
konuşur. Bir şeyler söyler size. 

 Sufi denizciler... Seydi Ali Reis. Seydi Ali Reis’i Abdullah Ziya Kozanoğlu’nun 
kitaplarında da görürsünüz. Seydi Ali Reis hatıralarını yazmıştır. Hatıralarına neyle başlıyor; 
“Yaratıp alemi, hak verdi şeref. Cümleden ademi kıldı eşref. Hakkı ey dil arayıp seyyah 
ol. Marifet bahrine var mellah ol”. Bunu anlayabildiniz ise, tasavvufun bütün şifrelerini 
çözmüş olursunuz. Bu da biraz zordur. Bunu yazabilmek de yiğitlik ister. Ama bu yiğitlik 
ayrı bir yiğitliktir. Değme yiğitler bunu yazamazlar. Piri Reis’ten bahsetmek de gerekirse 
o Kitâb-ı Bahriyesinde önce bir şiir kısmı vardır, sonra sonunda da vardır bir onu okuyun. 
Bütün denizcilik tarihini ve coğrafyayı tasavvufî terminolojiyle yazmıştır. 

 Denizin mistik ve metafizik hayatımızda çok büyük önemi vardır. Denizcilerin de bu 
aleme girdiklerini söyleyebiliriz. Mesela, bahir konusu... Seyfullah hazretlerinin bir ilahisi 
vardır: “Bu aşk bir bahr-i ummandır”. Bu ne aşkı; Allah aşkı. Deniz her zaman sufilerin 
terminolojisinde çok çok önemli bir yer tutar. 

 Bu denize daldığınız vakit, denizin üstüne çıktığınız vakit her zaman bir tasavvufî 
aleme doğru seyredersiniz efendim. Niyazi Mısrî hazretleri de öyle söyler: “Hakk ilmine bu 
âlem bir nüsha imiş ancak, Ol nüshada bu Âdem bir nokta imiş ancak. Ol noktanın içinde 
gizli nice bin deryâ, Bu âlem o deryâdan bir katre imiş ancak”. Bu denizcilerin de bu aleme 
vakıf olduklarını gösterir. 

 Yani burada bir ontoloji vardır. Mükemmel bir varlık felsefesi vardır. Buna göre, in-
san ve bugün gördüğümüz soyut alemdekilerin hepsi köpüktür. Dolayısı ile yaratılmış, zahir 
olan her şey köpük; asıl olan bahir, yani denizdir. Hepimiz bu denizin köpüğüyüz. Vahdet-i 
vücut dediğimiz o nesneyi en iyi tarif etmek için mutasavvıflar deniz-bahir terminolojisini 
ve tabirini kullanmışlardır. Diğer varlıklardaki köpüğün ayrı bir varlığı olabilir mi? 

 Seyr ü sefer dediğimiz vakit bu tarikatlardaki, tasavvuftaki sülûktur. Sefine yani gemi 
burada kendi vücudumuzdur. Kendi vücudumuzla bu vahdet denizine açılıp burada aşkı 
bulmaya çalışırız. 

 Şimdi tüm bunlardan nereye geliyorum. Buradan Trablusgarp’a geliyorum. Oraya 
gittiğimiz vakit orada araştırmalarımız bizi Abdüsselâm el Esmer hazretlerine götürür. Ab-
düsselâm el Esmer hazretleri bütün bu heyecanlı dönemde, 16. Yüzyılda yaşamış Kuzey 
Afrikalı bir evliyaullah pir. Yaşı da Turgut Reis’ten on yaş büyüktür. Denizcilerin evliyası 
olarak bilinir. Denizciler her zaman sıkıştıklarında yardım istedikleri yüce merci olarak 
bilinir. Ve bu bizim açımızdan da en önemlisi, Libya’dayken incelediğimiz kaynaklar, 
Türkler karaya çıktığında özellikle Turgut Reis oraya fethe yönelik faaliyetlerde bulunduğu 
andan itibaren “Türklere ilişmeyiniz, Türkler İslam’ın kılıcıdır, onlara biat ediniz” demiştir. 
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Bu söz çok önemlidir. Kuzey Afrika’da o dönemdeki hem belgelere, hem menkîbelere 
baktığınız vakit Arap öyle; Oo Türkler geliyor. Hoş geldiniz efendim. Buyrun helva, buyrun 
çorba… dememişlerdir. Turistik gezi değil ki sizi davulla karşılasınlar. Durum böyle değil. 
O zaman İspanyollar var, oraya çıkmak istiyorlar. Arap şeyhlerinin arasında benlik ve beylik 
mücadeleleri var. Tarikatların arasında kendi bir takım çıkar hesapları var. Bu şartlar altında, 
bir adam geliyor Trablusgarp’ı ben eyalet haline getireceğim, Osmanlı’ya bağlayacağım 
deyince, al sana şehrin anahtarını teslim edelim demezler. Turgut Reis oraya vardığında 
her türlü entrika vardı orada. Dolayısı ile Abdüsselâm el Esmer hazretlerinin, Türklerin 
Akdeniz’in güneyini fethetmelerinde çok önemli bir yeri vardır. 

 Abdüsselâm el Esmer hazretlerini bilmeden, Turgut Reis’i anlamak mümkün 
değildir. Turgut Reis’i anlamak için onun kronolojisini ortaya koyacaksınız. Burada birçok 
çelişkiler ortaya çıkar. Sadece tarihsel bilgilerin yansımasından değil. Bu adam daha önce 
bunu yaptıysa, şimdi neden bunu yapıyor dersiniz. 

 Şimdi menkîbeler sadece Türk tarihinden neşet etmiyor. Kuzey Afrika’dan ve 
Avrupa’dan da efsaneler, mitler, hikayeler ortaya çıkıyor. Kuzey Afrika’nın kendine özgü 
kültürel örgüsü içinde Turgut Reis menkîbeleri vardır. Bunların hepsini bir araya getirmek 
lazım. 

 Kanuni’ye bile müdana etmeyen Turgut Reis, gidiyor birisinin önünde her şeyini, 
kimliğini, ruhunu bir kenara bırakıp biat ediyor. Abdüsselâm el Esmer hazretlerinin önünde. 
Nasıl oluyor bu? Cihan padişahının yapamadığını bir pir-i fani nasıl yapıyor? İşte roman 
gibi, film gibi bir şey bu. 

 Turgut Reis müthiş bir korsan. Ondan sonra bir bakıyorsunuz idareci olmuş. Ve 
oradaki belgelerden epey çıkardığımız fevkalade munis, demokrat bir yönetici olarak 
karşımıza çıkıyor. O adamdan, bu adam nasıl çıktı? Abdüsselâm el Esmer hazretlerini 
bilmeden bunu anlayamazsınız. 

 Demek ki yapılacak çok iş var. Bütün bu kaynakların tek bir elde toparlanması lazım. 
Toparlanmanın ötesinde Türk, Arap, Hristiyan menkıbeler de dahil olmak üzere bu elim-
izdeki malzemenin yeri burasıdır, Turgutreis beldesidir. Yani, Nelson’a bile bu kadar sahip 
çıkıldıktan sonra, artık Turgut Reis’e de sahip çıkılmak lazım. Sahip çıkmaz isek alırlar 
elimizden. 

 Turgut Reis’in tapusu sizde. Ama hak ediş lazım. Bu Turgut Reis’in çilesini çekmek 
lazım. Elin adamı çıkıyor, Turgut Reis ile ilgili şenlikler yapıyorlar. Danslar yapıyorlar, 
tiyatrolar sahneliyorlar. Siz yapmıyorsunuz diye söylemiyorum. Adamlar onu yaşatıyorlar. 
Bizim de burada yapmamız lazım. Hatta bana kalsa, Turgut Reis’e sahip çıkan ülkelerdeki 
beldelerin belediye başkanlarını davet ederdim buraya. Gelsinler, Turgut Reis’i bir de yerinde 
görsünler. Turgut Reis’i biz onlara anlatalım. Onlarla kardeş belde ilan edelim. Biz gidelim 
oralara. Turgut Reis rolünü ben oynarım orada. Hiç olmazsa onlara doğru imajı yansıtmış 
oluruz. Çanakkale’de nasıl savaşan iki ulus daha sonra nasıl birbirleriyle kucaklaştılar. Tur-
gut Reis de böyle evrensel bir mesaja sahip olabilir. Barış diyebiliriz, gelin kucaklaşalım 
diyebiliriz. Akdeniz’ i yeniden bir sevgi denizi haline getirebiliriz. Sevgi denizi olur. Çünkü, 
“bu aşk bir bahr-i ummandır”. 

 21. Yüzyılda Türklerin bir felsefesi varsa, o kılıç kınından çekilmişse, o kılıcın çekilme 
sebebi kan dökmek için değildir. O kılıcın çekilme sebebi, nizamı düzeni belli bir mefkureyi 
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hayata geçirmek içindir. Bunlar anlatılabilinir. Tabi kılıcı nesne olarak kullanamazsınız. Biz 
Mevlana’nın evrensel dilini, yeniden Turgut Reis’in diliyle, Turgut Reis’in adresinden veri-
riz. Madem bu kadar tanınmış biri, bunun için müzeler yapılabilir, bu da bir vefa borcu olur. 

 Anma günü vesilesiyle, belli bir bilimselliğin önünün açılması. Turgut Reis’i farklı 
bir boyutta yad ettiğimiz bugünün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Peki yad ettikten 
sonra ne yapılır. Bir kelimemiz daha var: Şad eylemek!

 Ruhun şad olsun Turgut Reis.
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Piri Reis’in Haritalarında...

Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye kitabında Sicilya haritası.
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 Turgut Reis’in izinde...

SİCİLYA: 

İspanya’ya tâbi olan Sicilya pek çok kez Turgut Reis’in taarruzlarına 
uğramıştır. Reis, 1526’da Ada’nın güneydoğusundaki stratejik Capo Passero 
kalesini fethetmiş, bu üsten istifade ile 1526-1533 yılları arasında Sicilya 
ve Napoli Krallığı limanlarına çok sayıda çıkarma yapmış ve tespit ettiği 
İspanya ve İtalya arasında seyreden gemilerden birçoğunu ele geçirmiştir. 
Reis’in, Ada’nın çeşitli yerlerine yaptığı bilinen daha pek çok akını vardır.
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15. YÜZYILIN SONLARINDA TÜRK DENİZCİLİĞİ 
(TURGUT REİS’İN DENİZE AÇILDIĞI YILLAR)

– ORUÇ BEĞ TARİHİ’NE GÖRE –

TURKISH MARITIME AT THE END OF 15TH CENTURY
(THE YEARS WHICH DRAGUT REIS SAILED)
– ACCORDING TO ORUC BEG’S HISTORY –

Necdet ÖZTÜRK *
 Özet

 Sultan II. Bayezid döneminde gemi yapım teknolojisi ve denizci yetiştirilmesi 
bakımından önemli çalışmalar yapılmıştır. Çağın ihtiyaçlarına göre yeniden organ-
ize edilen Osmanlı donanma gücünün hedefinde, daha sonraki yüzyılda Akdeniz 
ve Kuzey Afrika’daki fetihlerde donanma üssü görevi yapacak olan, Akdeniz’in 
stratejik yerlerinden ve deniz ticaretinin önemli merkezlerinden İnebahtı, Moton, 
Koron ve Navarin’in alınması vardı. Bu liman kentlerinin/kalelerinin alınması ile 
Mora’nın fethi tamamlanmıtır (1499, 1500). O dönemde Akdeniz’in en önemli 
denizci devleti olan Venediklilerden bu yerlerin alınması, Osmanlı deniz gücünün 
geldiği noktayı gözler önüne sermektedir.

Anahtar Kelimeler: II. Bayezid, donanma, Moton, Koron, Turgut Reis

 Abstract

 There have been important developments on ship building technology and 
marine training during the age of Sultan II. Bayezid. The Ottoman sea power, which 
has been reorganized due to the needs of the century, aimed to conquer İnebahtı, 
Moton, Koron ve Navarin, the places which are strategically important both for 
the sea trade and to serve as the fleet base for the conquests in Mediterranean and 
North Africa. With the capture of these port cities/castles, the conquest of Mora is 
completed (1499,1500). Ottomans captured these places from Venetians, who were 
the strongest maritime nation in Mediterranean at that time, showing us clearly the 
point Ottoman maritime has reached.

Key Words: II. Bayezid, fleet, Moton, Koron, Dragut Reis

*Prof. Dr., Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi. 
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15. YÜZYILIN SONLARINDA TÜRK DENİZCİLİĞİ 
(TURGUT REİS’İN DENİZE AÇILDIĞI YILLAR)

– ORUÇ BEĞ TARİHİ’NE GÖRE –

Necdet ÖZTÜRK

 Giriş

 Osmanlı Devleti’nin Orhan Gazi devrinden itibaren kara kuvvetlerini güçlendirmek 
için askeri yapılanmaya gittiğini, bunun daha sonraki dönemlerde yeni sınıfların ilavesi ve 
teşkilat düzenlemeleriyle devam ettiğini biliyoruz. 14.-15. yüzyıllarda eğitimli, disiplinli 
ve donanım bakımından çağın şartlarına ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde olan 
Osmanlı kara ordusu, Anadolu ve Rumeli’de önemli başarılar gösterdi. En parlak başarısı 
ise İstanbul’un fethinde görüldü. İlk iki asra göre kara ve deniz güçlerinin fetihlerde 
ortaya koydukları performanslarını kıyasladığımızda, bağımsız olarak deniz gücünün yani 
donanmanın, elde edilen başarılarda, daha az katkısının olduğunu görürüz. 

 15. yüzyılın Venedik, Ceneviz gibi denizci devletleriyle açık denizlerde rekabet 
edilebilmesi için çağın ihtiyaçlarına göre yapılanmış güçlü bir donanmanın hizmete 
sokulması kaçınılmazdı. Güçlü bir donamadan kastedilen, kuşkusuz, hareket kabiliyeti 
yüksek, personel ve teknik donanımı üstün olan bir donanmadır. Böyle bir donanmanın 
kurulması kadar, bu donanmanın özellikle komuta kademesinde görev yapacak profesyonel 
gemi personelinin yetiştirilmesi de önemliydi. Osmanlılarda bu ihtiyacı gören ve ciddi bir 
programla işi ele alan ilk padişahın Sultan II. Bayezid (1481-1512) olduğunu dönemin 
kaynaklarından öğreniyoruz. Bayezid, deniz gücünü istenilen düzeye getirdikten sonra, 
düşündüğü Akdeniz politikalarını uygulamaya koydu. Bu politikalar sonucu Osmanlı 
ülkesine kazandırılan stratejik ve ekonomik değeri olan kale ve limanların fethine geçmeden 
önce, Türk denizciliğinin tarihi gelişimine kısaca değinmek yararlı olacaktır.

 Türkiye Selçuklularının Sinop’ta Karadeniz, Antalya’da Akdeniz donanması 
bulunuyordu.1 Beylikler devrinde, Anadolu Türk beyliklerinden Aydınoğulları ve 
Karasioğulları donanmaya sahiptiler. Orhan Gazi döneminde (1324-1362) Karasi 
Beyliği’nin Osmanlı topraklarına dahil edilmesi (1345) sonucu2, bu beyliğin deniz gücü de 
Osmanlı Devleti hizmetine girdi. Osmanlılar ilk zamanlarda Aydıncık (Edincik), İzmit ve 
daha sonra Yıldırım Bayezid devrinde (1389-1402) Gelibolu tersanesini kurdular (1391).3 

1 Fazla bilgi için bk. Oktay Aslanapa, “Türk Denizciliği ve Selçuklu Tersâneleri”, Türk Kültürü, XI/146 (1974); 
Tuncer Baykara, “Alaiye Tersanesi”, Alanya 3. Tarih ve Kültür Semineri, Alanya 1993, s. 183-185.

2 İ. Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri, Ankara 1984 (3. baskı), s. 96-103; aynı yazar, “Karasi-oğulları”, İA, 
MEB., VI, 331-335. Bu beyliğin Osmanlılara ilhak tarihi üzerindeki tartışmalar için bk. Zerrin G. Öden, Karası 
Beyliği, Ankara 1999, s. 60 vd.

3 İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin Merkez ve Bahriye Teşkilâtı, Ankara 1984 (2. baskı), s. 389 vd.; Ali 
İhsan Gencer, Bahriye’de Yapılan Islahat Hareketleri ve Bahriye Nezâreti’nin Kuruluşu (1789-1867), İstanbul 
1985, s. 6 vd.; İdris Bostan, Osmanlılarda Bahriye Teşkilâtı: XVII. Yüzyılda Tersâne-i Âmire, Ankara 1992, s. 
16 vd. 
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Kuruluş devrinde Türk denizciliğine önemli hizmetler veren bu tersane, Osmanlıların 
Rumeli’de fethettikleri yerleri elde tutmak, gerektiğinde süratle asker sevk etmek ve 
özellikle Venediklilere karşı Çanakkale Boğazı ile Marmara sahillerini korumak amacıyla 
kurulmuştur.4 

 Yıldırım Bayezid’in Batı Anadolu beyliklerinden Saruhan, Aydın ve Menteşe 
beyliklerini ortadan kaldırıp, Osmanlı ülkesinin sınırlarını Ege Denizi’ne dayadıktan sonra 
bu denizde ilk donanma faaliyeti başlamış oldu. Sakız ve Ağrıboz adalarıyla Mora’nın 
doğusuna Türk deniz kuvvetlerinin ulaşması Venediklileri telaşlandırmıştı. Yıldırım 
Bayezid’in, 1399 yılındaki İstanbul kuşatması sırasında Bizans’a yardım maksadıyla 
Ceneviz gemileri Çanakkale Boğazı’ndan içeri girmiş ise de, orada bulunan Saruca Paşa 
kumandasındaki on sekiz gemiden oluşan Türk deniz gücüne yenilerek Bozcaada’ya 
çekilmek zorunda kalmışlardı. İlk hareketlerinde başarı sağlayamayan Ceneviz filosu, 
Venedik ve Rodos Şövalyelerinin de desteği ile ikinci hamlede Saruca Paşa’yı mağlup edip 
İstanbul’a ulaşarak Bizans’a yardım etmişlerdir. Bu deniz savaşları, Osmanlıların Batılı 
deniz güçleri ile yaptıkları ilk çarpışmadır. 

 14. yüzyılın sonlarından itibaren denizcilik faaliyetleri artmış ise de Osmanlı 
donanması, bu yüzyılın büyük deniz filolarına sahip Venedik, Ceneviz gibi devletlerle 
karşılaşmayı göze alabilecek durumda değildi. Bununla birlikte giderek ilerleme gösteren 
Osmanlı denizciliği 15. yüzyılın ilk yarısından itibaren tecrübeli ve bilgili kaptanların 
yönetiminde gelişmesini sürdürdü. Çelebi Mehmed devrinde (1413-1421) Osmanlı 
donanmasında bir canlanma görülmüş, Çalı Bey kumandasındaki otuz gemiden oluşan 
donanma Gelibolu’dan hareket ederek Venediklilerle mücadeleye girmiştir. Ancak 1416’da 
Venediklilerle yapılan savaşta Çalı Bey şehit olduğu gibi donanma da mağlup oldu. Buna 
karşılık Venedikliler de bir hayli kayıp verdiler.5 

 Osmanlı donanmasının Ege ve Karadeniz’de aktif bir rol oynamasını sağlayan Fatih 
Sultan Mehmed (1451-1481), Gelibolu tersanesini tehdit eden ve Türklerin Akdeniz’e 
çıkmalarına engel olmak isteyen Venediklilere karşı gerekli tedbirleri aldı. O, Çanakkale 
Boğazı çevresindeki bazı adalar ile Ege Denizi’ndeki kimi adaları zapt ederek sahillerin 
güvenliğini sağladı.6 

 Fatih Sultan Mehmed’in çabaları sayesinde Osmanlı donanması İstanbul kuşatması 
sırasında Gelibolu sancakbeyi Baltaoğlu Süleyman Bey kumandasında 400 gemiyi aştı. 
Özellikle fethi takip eden yıllarda Karadeniz sahillerinin fethi, Trabzon Rum Devleti’nin 
Osmanlı topraklarına katılması (1461) ve Kırım seferi (1475) ile Kefe başta olmak üzere 
kimi önemli yerlerin Cenevizlilerden alınması, Karadeniz’in Osmanlı denetimine girmesi 
bakımından önem taşımaktaydı. Ne var ki, Fatih’in donanma gücünü iyi bir noktaya getirme 
yolundaki bütün bu çabaları deniz kuvvetlerinin teknik donanım ve personel bakımından 
günün şartlarına uygun hale getirilmesine yetmemişti. Osmanlı denizciliğinde görülen bu 
eksiklikler, deniz gücüne bir nakliye ve himaye filosu görünümü veriyordu.7

4 Fazla bilgi için bk. F. Kurtoğlu, Gelibolu ve Yöresi Tarihi, İstanbul 1939. 
5 Dukas, Bizans Tarihi, çev. VL. Mirmiroğlu, İstanbul 1956, s. 66. 
6 Batı Anadolu sahil güvenliği için bk. Mücteba İlgürel, “Türkler’in Batı Anadolu Sahil Güvenliğine Verdikleri 

Önem”, Ercüment Kuran Armağanı, Ankara 1989, s. 112-124. 
7 Gencer, a.g.e., s. 8 vd.
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 Daha önce belirtildiği gibi, Osmanlı donanmasının, ilk iki asırda gerçek anlamda 
gelişme gösterdiği devir, hiç şüphesiz Sultan II. Bayezid devridir. Kardeşi Cem Sultan’ın 
1495’te sürgünde iken ölümü ile Bayezid kendisini biraz daha serbest hissetti. O, devletin 
yükselişinin sadece kara ordusuyla değil, aynı zamanda günün şartlarına göre yapılandırılmış 
bir deniz gücünün de devreye sokulmasıyla mümkün olacağını düşündü. Bu amaçla hareket 
kabiliyeti yüksek bir donanma kurma çalışmalarını başlattı. Bayezid, teknik ve personel 
açısından devrin ihtiyaçlarını karşılayacak bir deniz gücüne sahip olunmadığı sürece, 
özellikle Akdeniz’in güçlü ve tecrübeli denizci devletleriyle başarılı bir şekilde mücadele 
etmenin imkânsız olduğunun farkındaydı. 

 Venediklilerle Rodos Şövalyelerinin Doğu Akdeniz’de Osmanlıların çıkarlarına 
zarar veren tutumları, Osmanlıların burayı bir ağırlık merkezi haline getirmelerini zorunlu 
kılıyordu. Venedik için Doğu Akdeniz ticareti hayati bir öneme sahipti. Bu sebeple Venedik, 
Memluk Devleti ile arasındaki ulaşım yollarını, İnebahtı8, özellikle Mora’daki Moton, Koron 
ve Navarin gibi liman şehirleri ile güney Ege Denizi, Girit ve Kıbrıs’taki üslerine dayanarak, 
mümkün olduğu kadar sağlamlaştırmaya çalışıyordu.9 Bu zamanda Akdeniz’in en güçlü 
deniz devleti olan Venedik’le Osmanlı Devleti arasında, her iki tarafın da Akdeniz’deki 
yüksek çıkarları dolayısıyla, geçmişte olduğu gibi gelecekte de çatışma kaçınılmazdı.

 Cem Sultan tehdidi ve Balkanlarda cereyan eden olaylar yüzünden II. Bayezid 
saltanatının ikinci yılında Venedik’le bir anlaşma imzalamak zorunda kaldı (Ocak 1482). 
Buna göre Venedik artık Osmanlılara vergi ödemeyeceği gibi, Osmanlı ülkesinde sahip 
olduğu imtiyazları da artıyordu. Fakat Adriyatik, Arnavutluk, Ege ve Mora’daki çekişmeler 
sebebiyle iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin zaman zaman bozulma noktasına geldiği 
de oluyordu.10 II. Bayezid, şimdilik Venedik’le denizde baş edemeyeceğini çok iyi biliyordu. 
Memluklara karşı serbest hareket edebilmek için Venediklilerle mevcut olan iyi ilişkilerin 
zarar görmesini istemiyordu. Diğer taraftan ekonomik güçlükler de Bayezid’i böyle bir 
politika izlemeye zorluyordu. Bu ekonomik zorlukları yenebilmek için II. Bayezid Kili 
ve Akkirman seferlerini (1484) yaparak Moldavya ticaret yolunu ele geçirdi. Güneyde 
Çukurova bölgesinde Memluklara karşı yürütülen mücadelenin (1485-1491) temel nedeni 
de ekonomik olup, bu bölgenin verimli topraklarını ele geçirmekti. 

 Kissling’e göre, açık denize elverişli bir filonun kurulması meselesi ile Kili, 
Akkirman ve Kilikya’ya karşı girişilen harekatın arasındaki ekonomik ilişki son derece 
önemliydi. Doğu Avrupa’daki Karpat Dağları ile Akdeniz kıyısındaki Toros Dağlarından 
elde edilen kerestenin eski çağlardan beri rağbet gördüğü bilinmektedir. Bir deniz filosunun 
kurulabilmesi için öncelikle keresteye ihtiyaç vardı. Balkan yarımadasındaki ormanların 
büyük ölçüde yok edilmiş olması, Çukurova’daki ormanların önemini artıyordu. 

8 İnebahtı/Eynebahtı/Lepanto: Yunanistan’ın güney sahilinde ve Korint Körfezi üzerinde liman.
9 H. J. Kissling, “İkinci Sultan Bayezid’in Deniz Politikası Üzerine Düşünceler (1481-1512)”, Türk Kültürü, 

VII/84 (1969), s. 896.
10 S. Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, I, çev. M. Harmancı, İstanbul 1982, s. 115 vd. Shaw, Cem 

Sultan’ın ölümünden sonra 1496’da Osmanlı limanlarının Venedikli tahıl tüccarlarına kapatıldığını, aynı yıl 
Arnavutluk’taki Osmanlı kuvvetlerinin Venedik hakimiyetindeki Karadağ’ı işgal ettiğini, Kudüs’e Hıristiyan 
hacıları taşıyan bir Venedik yolcu gemisinin 1497’de Osmanlı donanması tarafından ele geçirildiğini, yolcuların 
hepsinin tutsak edildiğini ya da öldürüldüğünü, Venedik’in Ege’deki donanmasını güçlendirerek buna karşılık 
verdiğini, Osmanlı gemilerinin de misillemede bulunarak Venedik’in Dalmaçya kıyılarındaki topraklarını 
yağmaya başladığını, bunun üzerine Venedik’in Osmanlılara karşı Fransa ile anlaştığını, II. Bayezid’in bunu 
savaş sebebi sayarak İstanbul’daki bütün Venediklileri hapsettirdiğini (4 Temmuz 1499) kaydetmektedir. 
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 Çukurova bölgesindeki problemin deniz gücü olmaksızın tek başına bir kara 
harekatıyla çözülemeyeceğini kavrayan II. Bayezid, donanmanın güçlendirilmesine büyük 
önem verdi. Üçüncü Çukurova (Kilikya) seferinde (1488) Osmanlı tarihinde ilk defa olarak 
donanma sadece bir nakliye ve himaye vasıtası olarak değil, bağımsız bir savaş unsuru 
olarak rol oynamıştır. Ancak, kesin bir netice alınacağı sırada kopan bir fırtına donanmayı 
perişan etmiştir.11 Çukurova’da Osmanlılarla Memluklar arasındaki anlaşmazlığın12 zamanla 
denizde de kaçınılmaz olacağını Bayezid daha o zamanlar görmüştü. Kıbrıs, Osmanlı 
Devleti’nin dış politika gündeminde ilk kez bu olayla yerini almıştır. 

 Kıbrıs Adası, Osmanlı Devleti için artık ulaşılması gereken en önemli hedeflerden biri 
haline gelmeye başladı. Osmanlıların daha bu tarihlerde Kıbrıs Adası ile ilgilenmelerinin 
birçok nedeni vardı. Her şeyden önce Osmanlı donanmasının merkezi olan Gelibolu, savaş 
alanından çok uzaktı. Diğer yandan Akdeniz limanları büyük gemi yığınağı yapılmasına 
çok da elverişli değildi. Ayrıca Doğu Akdeniz egemenliği için Şövalyelerin üssü olan Rodos 
Adası da büyük bir engel teşkil ediyordu. 

 Venedik-Memluk ticaret ilişkisinde zincirin bir halkasını oluşturan Kıbrıs, bakır ve 
tuz gibi önemli maddelerin kaynağı olması nedeniyle Venedik için de önemliydi. II. Bayezid, 
1488 yılındaki Çukurova seferi hazırlıklarında Kıbrıs’ta bir Venedik üssü olan Magosa/
Famagosta limanını, bir donanma üssü olarak Venediklilerden istedi; ancak Venedik’in 
cevabı olumsuz oldu. Kara ticaretinin giderek kazançtan düşmesi Venedik’i Doğu Akdeniz 
ticaretine hakim olmaya zorluyordu. Venedik, 1489’da bütün Kıbrıs Adası’na sahip olarak 
bu amacına ulaştı.13 

 Artık II. Bayezid için Osmanlı donanmasını yeni baştan organize etmenin zamanı 
gelmişti. Bunun için önce iyi bir personel politikası izledi. Çağdaş tarihçi Oruç Bey, Sultan 
II. Bayezid’in Kemal Reis’i 1495’te devlet hizmetine aldığını yazar; denizcilikteki hünerleri 
ve başarılarından övgüyle söz eder.14 Korsanlık devresinde yetişmiş, Türk denizcilik 
tarihinin en büyük isimlerinden biri olan ve Osmanlı donanmasına on yedi yıl hizmeti geçen 
Kemal Reis’in devlet hizmetine girmesi (1495)15 ile Osmanlı donanmasında ‘kaptanlar 
çağı’ açılmış oluyordu. Kemal Reis ile birlikte gerek gemi inşa tekniğinde gerekse denizci 
yetiştirmede Osmanlı donanmasında ıslahat dönemi başladı. Onun, Osmanlı donanmasına 

11 Kissling, a.g.m., s. 897 vdd.
12 II. Bayezid dönemi Osmanlı-Memluk ilişkileri için bk. M. C. Şehabeddin Tekindağ, “II. Bayezid Devrinde 

Çukurova’da Nüfuz Mücâdelesi, İlk Osmanlı-Memlûklu Savaşları (1485-91)” , Belleten, XXXI/123 (1967), s. 
345-373; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, II, Ankara 1975 (3. baskı), s. 191-195.

13 Kissling, a.g.m., s. 896 vdd.
14 Oruç Beğ Tarihi (1288-1502), haz. N. Öztürk, İstanbul 2008 (2. baskı), s. 168-169. Ayrıca bk. Âşık Paşazâde 

Tarihi, (Âlî Bey yayını, İstanbul 1332), s. 250 vd.; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, II, s. 203 vd.; İ. Parmaksızoğlu, 
“Kemâl Reis”, İA, VI, s. 566-569. 

15 “901/1495 yılında deniz yüzünden Kemal Reis derler, bir ünlü kimse ortaya çıktı. Karaburun’dan çıkmış derler. 
Ağrıboz fethinde bileymiş, azap reisi imiş. O vakit buradan gidip deniz gazasını edermiş. Derya yüzünde bir 
nice yıllar Frengistan vilayetini velveleye koyup, Frengistan’ın adalarında o kadar gaza etmiştir ki, nihayetsiz 
gemiler alıp malını, rızkını, oğlunu, kızını ve avratlarını esir edip, gemilerini denize gark edip belirsiz edermiş. 
Frengistan vilayetini ve adalarını harap etmiş idi… Kemal Reis Frengistan tuhfelerinden türlü türlü armağanlarla 
o Frenk beyinin oğlunu padişaha peşkeş çekti. Padişah da Kemal Reis’e hürmet ve izzet edip ağırladı. Sonra 
gemiler ve üç yüz yeniçeri verip gazaya gönderdi. Deniz yüzünden bir ravi Kemal Reis ağzından rivayet etti ki, 
“deniz yüzünde, denizde ve karada, ettiğim gazalarda on bin belki on iki bin kâfiri kılıçtan geçirip gemilerini, 
mallarını, oğullarını ve kızlarını esir edip aldım” dedi”. (Oruç Beğ Tarihi, s. 168, 169).
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getirdiği en büyük yenilik, gemilerin uzun menzilli toplar16 ile donatılması oldu. Gerçekten 
daha önceki devirlerde denizcilikte Kemal Reis ile mukayese edilebilecek bir isim yoktur.17 
Bilindiği gibi müteakip yüzyılda II. Bayezid’in torunu Kanuni de aynı yolu izleyerek, 
Batılıların Akdeniz’de korkulu rüyası haline gelen ünlü denizci Barbaros Hayreddin 
Paşa’yı donanmanın başına getirmişti. Bu anlamda II. Bayezid’in, ülkenin ve kurumların 
gelişmesinin ve ileri gitmesinin temel kaynağının insan unsuru olduğunu keşfederek işin 
ehlini bulup görevlendirmede oldukça titiz davrandığı söylenebilir. 

 II. Murad devrinde haraca bağlanan (1446), Fatih döneminde kuzey kısmı fethedilen 
(1459) Mora’nın tamamının fethi II. Bayezid devrinde gerçekleşti. Bayezid önce Mora’nın 
anahtarı durumunda olan İnebahtı’yı fethetti (Ağustos 1499). Sıra Mora’nın en önemli 
kalelerinden olan Moton ve Koron’un fethine gelmişti. Bu önemli kalelerin fethini bütün 
ayrıntıları ile yazan çağdaş tarihçi Oruç Bey’den takip edebiliriz. Aşağıda sadeleştirdiğimiz 
Oruç metnindeki başlıklar tarafımızdan verildi. Bu fetihlerle Oruç Bey’in anlatımı şu 
şekildedir:

 II. Bayezid’in Edirne’den Mora’ya hareketi

 Sultan Bayezid, Allah yolunda cihad deyip, gaza niyetine kılıç kuşandı. 8 Ramazan 
905 Pazartesi/27 Nisan 1500 Pazartesi günü vezirleri Mesih Paşa ve Hersekoğlu Ahmed 
Paşa’yla Edirne’den çıkıp Mora’ya hareket etti. 

 Ordu ve donanma mevcudu

 Moton Kalesi’nin fethi için Anadolu’dan on bin azap, yirmi bin kürekçi Rumeli’den 
sekiz bin azap, on iki bin kürekçi, toplam on sekiz bin azap ve otuz iki bin kürekçi. 
Ayrıca sekiz bin yeniçeriden başka kapı halkından, silahtarlardan, sipahi oğlanlarından, 
ulufecilerden, sarbanlardan [devecilerden], mehterlerden, seyislerden, harbendelerden 
[Osmanlı sarayında, has ahırlardaki katırların bakımından sorumlu olan katırcı], sancak 
beylerinden, tımar erlerinden ve akıncılardan kırk elli bin olmak üzere doksan binin üzerinde 
asker toplandı. 

 Üç yüzden ziyade gemi hazırdı. Kökeler, mavnalar, barçalar, kadırgalar, kaliteler 
ve kayıklar deniz yüzünü kapladı. Denizden gemiler, karadan padişah Moton Kalesi’nin 
üzerine yürüdüler. Allahu ekber sesiyle âlemi doldurdular.

 Veziriazam Yakup Paşa üç yüz gemiye baş/kaptan tayin edildi. Sözünü ettiğimiz 
kürekçiler, azaplar, yeniçeriler, kapı halkı ve Anadolu askeri, Tire sancağı beyi Mustafa Bey 
ve Anadolu azaplar ağası Karagöz Bey ve gemilerdeki elli binden ziyade asker gemilere 
girip, deniz yüzünü tekbir avazıyla doldurdular. Gemilerin reisler başı ve dilaverleri, 
denizlerin kurdu ve korsanı Kemal Reis ile anlaşıp, deniz yüzünü tutup, düşman gemilerini 
çevresine baktırmayıp yürütmez oldular. 

 Bu taraftan Anadolu beylerbeyisi Arnavut Sinan Bey ile Rumeli beylerbeyisi Mustafa 
Paşa, İnebahtı Hisarı’nda geçen yıldan kalan ulu topları Rumeli azabıyla çektirip Moton 

16 Fazla bilgi için bkz. M. İlgürel, “Osmanlı Topçuluğunun İlk Devirleri”, Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız Armağanı, 
İstanbul 1995, s. 285-293.

17 Parmaksızoğlu, “Kemâl Reis”, İA, VI, s. 568; Kissling, a.g.m., s. 899 vd. 
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Kalesi üzerine getirdiler. Kaleyi karadan ve denizden toplarla dövdüler. Bir kimse şöyle 
rivayet etti: Bir kişi hisara atılan topları saymış, iki bin sekiz yüz tane top atılmış, ancak 
hisara çok etki etmemiş. Sarp ve sağlam olan Moton Kalesi’nin duvarının kalınlığını elli 
üç ‘ayak’ [ayak, yaklaşık 30-32 cm; buna göre kale duvarının kalınlığı yaklaşık 16 m] 
saydıklarını; hendeğin eninin on beş ‘kulaç’ [kulaç, yaklaşık 170 cm; buna göre hendeğin 
eni 25,5 m], derinliğinin ise on iki kulaç [20,4 m] olduğunu söylediler. Bu bilgileri ölçenler 
verdiler. Kalenin yapıldığı tarihi bulup, 1112 yılında inşa edildiğini okumuşlar. 

 Moton Kalesi’nin adı ve özellikleri

 Halifeler zamanında mağrip tarafından Mağrip [kuzeybatı Afrika bölgesi] padişahı 
Moton Kalesi’ni fethetmek için gemilerle gelmiş. Çok savaşıp alamayınca “hâzâ kal’a-i 
Metîn” [bu sağlam kale] demiş. Arapça ‘metîn’ demek ‘muhkem’ [sağlam/berk] demek 
olur. ‘Kal’a-i Metîn’ [sağlam kale] diye ad koymuş. Sonradan galat olarak Frenkler ona 
‘Moton’ demişler. Sağlam ve sarp bir kaledir. İçi dışı silah ve adam doludur. Mal ve hazine 
ise nihayetsiz. 1112 yıldan beri kimse onu fethedememiş derler. 

 Şimdi ey azizler/okurlar! Kostantin/İstanbul, Ağrıboz, Midilli ve daha nice iller ve 
memleketler Sultan Mehmed’e [Fatih] nasip oldu. Allahu Taala Kili, İnebahtı, Moton ve 
Koron kalelerini de Sultan Bayezid Han’a nasip etti. Anabolu [Mora Yenişehri, Anabolu/
Anapoli/Anapolu] Kalesi’ni de Allah vere. 

Raviler şöyle rivayet ederler ki, Motun Kalesi Allah tarafından Lut Peygamber zamanındaki 
gibi bir zelzele olursa ancak o zaman yıkılır, yoksa savaşla alınacak kale değildir derler. 
Allah’ın lutfu ve keremi, Hz. Peygamber’in mucizesi, erenlerin himmeti ve Sultan Bayezid’in 
gayreti ile kale kolaylıkla alındı. Hakk’ın lutfu ve keremi ile nasip oldu. İsevîlerin başı 
daima aşağıya olsun, gazilerin, Muhammed ümmetinin kılıcı üstün olsun, inşâ-Allah. 

 Kuşatılması

 Ey azizler! Askerimiz Moton Kalesi’ni kırk beş gün kuşattılar. 905 yılı Zilhicce 
ayının sonuna dek Moton Kalesi’ni dövdüler. Kâfirlerin derya yüzünde on yedi adet 
mavna ve barçası, yirmi üç kökesi ve yirmi kadırgası, toplam altmış adet gemileri vardı 
derler. Gemilerin hepsi silah, top, tüfek, zenberek [zenberek/zenbûrek: çelik veya pirinçten 
yapılmış ok] ve insanla doludur. Meğer Arnavut ve kan dökücü Frenk, hisara yardım etmek 
için gelmişler. 

 Gaziler bu durumu öğrenince Anadolu azabıyla ve kapı halkıyla gemilere girmişlerdi. 
Gaziler serveri Veziriazam Yakup Paşa, Tire sancağı beyi Mustafa Bey ve Anadolu azaplar 
ağası Karagöz Bey yüz elli adet gemiyle düşmanın üzerine yürüdüler. Gemilerimiz deniz 
yüzünde anka gibi uçup, anka havadan avına iner gibi yürüdüler. Anka avına iner gibi, yahut 
zenbur [eşek arısı] bala çokuşur gibi veya karınca darı tanesine çokuşur gibi her taraftan 
yürüdüler. Öyle ki deniz yüzünü düşmanın gözlerine dar ettiler. 

 İki taraftan deniz ejderhaları gürleyip, yağmur gibi toplar, tüfekler, zenberekler 
atılıp, deniz yüzü top sesinden gök gürültüsü gibi gürleyip, duman gibi olup, gaziler toplara, 
tüfeklere, zenbereklere kalkan gibi göğüs gerip, göz yumup, düşman üzerine yürüyüp 
savaştılar. Sam yeli gibi esip, yağmur gibi toplar, tüfekler, oklar atılıp, gökten yıldırım iner 
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gibi inip, eceli gelen şehit olup, eceli gelmeyenler gazi olup, bu şekilde büyük bir savaş 
yaptılar ki, anlatılamaz. 

 Nihayet fırsat gazilerin olup kâfirlerin iki kökesini denize batırdılar. İçindekiler 
helak oldular. Sağ kalan kâfirler bu durumu öğrenince kaçıp gittiler, her birisi bir tarafa 
dağıldılar. Yakup Paşa o iki kökenin adamlarından yüz altmış üç başı ve yüz seksen diri 
kâfiri sancaklarla padişaha gönderdi. 

 II. Bayezid’in, savaşı tepeden seyretmesi

 906 Muharrem/1500 Ağustos ayı girdi. İslâm padişahı Sultan Bayezid Moton 
Kalesi’nin üzerine vardı. Kalenin karşısında yüksek bir tepenin üzerinde durup temaşa etti. 
Bu sırada 13 Muharrem 906 Pazar/9 Ağustos 1500 Pazar günü aniden denizden içi adam dolu 
beş büyük mavna ve barça geldi. Niyetleri hisara girip yardım etmekti. Gemilerdeki Frenk 
savaşçıları iki binden çoktu. Gemilerin içi silah ve azık dolu idi. Hisara adam/asker koymak 
için yaklaştıklarında önce yelkenlerini indirir gibi yaptılar; sonra yelkenlerini kaldırıp doğru 
hisar üzerine yürüdüler. Pusudaki gaziler düşmanın hile yapacağını düşünmediklerinden 
gafil avlandılar. Sancak beyi Şamlıoğlu ile Yular-kısdı lakaplı azaplar ağası Karagöz Bey 
düşmanın hile ettiğini duyunca, tedbir alarak pusudan çıkıp düşmanın üzerine yürüdüler. 

 Padişah bu olup bitenleri haber alınca öfkelendi. Gemilerdeki beylere “hemen 
yürüyün” diye emretti. Beyler padişahın öfkelendiğini anlayıp yürüdüler. Tedbirli davranıp, 
düşman gemileri üzerine önce ufak kayıklar saldılar. Küçük olduğundan kayıklara top isabet 
etmezmiş, aşıp gidermiş. Kayıklar kâfir gemilerinin çevresini sarıp, salkım saçak oldular. 
Sanki meşelikte domuz sarar gibi her taraftan sarıp, sonra büyük gemiler de eriştiler. Tire 
sancağı beyi Mustafa Bey ve Gelibolu kaptanı Davud Bey de göz açtırmayıp yürüdüler. 

 Ebâbil kuşu [dağ kırlangıcı] Ebrehe [Kâbe’yi yıkmak isteyen Yemen valisi] askerinin 
üzerine taş yağdırır gibi bunlar da top, tüfek, zenberek yağdırıp, kaza yağmuru gibi Şam 
yapımı yaylardan oklar atılıp, göz açtırmayıp, kene gibi yapışıp, yılan gibi dolaştılar. Büyük 
bir savaş oldu. İki taraftan hayli insan helak oldu. Deniz erenleri, deniz gazileri hep bir 
ağızdan dua edip, tekbir avazıyla derya yüzünde kâfirlerin kulaklarını sağır, gözlerini kör 
ettiler. Kâfirler gördüler ki, hâlleri bir türlü oldu. Can pazarıdır. Canları acısından hisar 
tarafına kenara döküldüler. Beş gemiden birisi o hâli görüp ıraktan kaçıp gitti. Ve bir gemisini 
de topla vurup batırdılar. Üç gemiyi kaçırıp hisar kenarına çıktılar. Gaziler o gemileri görüp 
varıp cenk ettiler. Hakk’ın kudreti bir türlü yol gösterdi. Hakk’ın inayeti oldu. 

 Moton Hisarı’ndaki kâfirlerin durumuna gelince: Hisar kâfirleri gördüler ki, yardıma 
gelen gemileri Türk yendi. Kalenin kara tarafındaki kâfirler yardım etmek için hisardan 
dışarı çıktılar. Deniz kenarına geldiler. Onların itikatları bu idi ki, asla bu kaleyi Türk alamaz. 
Çünkü keşişleri, patrikleri ve ruhbanları, “korkmayın bu kaleyi kimse alamaz” derlerdi. 
Süleyman Peygamber devler ile hava yüzünden inip alır veyahut Lut Peygamber yıldırımı 
gibi bir yıldırım olur veyahut bir zelzele olur, işte ancak o zaman yıkılır derlerdi. Kalemiz 
sağlamdır, hem içinde çok silah vardır derlerdi. Kendilerine ve hisarlarına mağrur olup Hak 
Taala’yı hiç anmazlardı. 

 Gaziler, Allah’ın ilhamıyla hisarın bir tarafının boş kaldığını gördüler. Allah’a 
sığınıp, Hz. Muhammed’in mucizesi deyip tekbir getirip, Anadolu beylerbeyisi Sinan Bey, 
Anadolu askeriyle ve hazır olan gazilerle yürüdü. Allah Allah deyip hep bir ağızdan dua 
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ettiler. Beylerbeyi Sinan Bey ki, padişah başı için Allah yoluna ve Hz. Muhammed aşkına 
yağma diye nida ettirdi. Münadiler her taraftan çağırdılar. İslâm askeri yağma haberini işitip 
yürüdüler. Bahadır ve dilaver biri olan Rumeli azaplar ağası Kürt Kemal de kendi azapları 
ile yürüdü. 

 Diğer taraftan yeniçeriye de haber verildi. Aslanlar, yiğitler, mert gaziler, canını başını 
esirgemeyenler hep birlikte yürüdüler. Dua edip Allahu ekber avazıyla âlemi doldurdular. 
İslâm padişahı Sultan Bayezid Han haber gönderip, emredip buyurdu ki, “Allah yolunda 
yağma” dedi. Gaziler padişahtan bu haberi işitince kapı halkına da haber verilip hep beraber 
yürüdüler. 

 Padişah yüksek bir yerde durup, kaleye yapılacak hücumu temaşa ederdi. 13 
Muharrem 906 Pazar/9 Ağustos 1500 Pazar günü Müşteri ve Merih gezegenlerinin uğurlu 
saatinde hisara yürüdüler. Kalenin etrafındaki iki kat hendeğin derinliğini ve kalınlığını 
daha önce söylemiştik. Gaziler her birisi bir türlü görüş ile tedbir edip, o hendekten geçip 
hisar üzerine vardılar. Gaziler hisara tırmanıp kene gibi yapışıp, karınca gibi çokuşup, yılan 
gibi dolaşıp, sakırga gibi tırmanıp hisar üzerine çıktılar. Hisar üzerinden inip şehrin içine 
girdiler. Eşek arısı bala çokuşur gibi çokuştular. Şehirden çıkan kâfirleri ve hisar erlerini 
kılıçtan geçirdiler. Kurtulanı da sonra padişah kılıçtan geçirdi. O seferde padişah defteriyle 
yedi bin iki yüz kâfir kılıçtan geçti derler.

 Gazilerimiz hisarın arısını söndürüp sonra balına el uzattılar. Kâfirlerin azgınları 
Türk’e yar olmasın diye şehrin/kalenin bir tarafına güherçile saçıp, şehri ateşe verip yaktılar. 
Bazı kâfirler, oğlunu ve kızını, masum çocukları ve avratlarını kendi elleriyle kılıçtan 
geçirdiler. Gaziler yağma ederken akşam erişip karanlık oldu. Yoksa şehrin hâli öyle olmasa 
mala, rızka kim bakardı ve esire kim sarkardı. Akşam olduğundan şehirde Türk’ten kaçıp 
evleri içinde bir köşede gizlenenler yanıp helak oldular. Hem bunca halk yandı. Öyle ki, rızk 
nasibi ancak o kadardı. 

 Gazilerimiz yangından kurtulan malı, rızkı, esiri, akçayı, floriyi yağma ettiler. 
Esirlerden, oğlandan ve avrattan, Frenk güzelleri altınlı elbiseleriyle, altına gark olmuş 
putlarıyla, evleri içinde tuttular. Gazilerimiz mal ve ganimetle zengin oldular. Padişahımız 
devletinde daima kâfirlerin başı aşağı olsun, Hak Taala İslâm dinine kuvvet versin. Din 
Muhammed dinidir, mucizeler Muhammed’indir. 

 Koron Kalesi’nin fethi

 Moton Kalesi alındıktan sonra gaziler Koron Hisarı üzerine yürüdüler. Bu kalenin 
halkı Moton Kalesi halkının başına gelenleri işitmişlerdi. Hem krallarından hem de yardıma 
gelen gemilerden kendilerine fayda olmadığını gördüler. Kendi başlarına neler geleceğini 
anlamışlardı. Padişaha haber gönderip, güzellikle yani savaşsız hisarı verdiler. Böylece 
güvenlik içinde oldular. 

 II. Bayezid, Koron Hisarı’nı görmeye gittiğinde kale halkı padişahı karşılamaya 
çıkıp, izzet ve hürmet gösterdiler. Padişahın atının ayağı altına altın sırmalı bezler, kadifeler, 
atlaslar, ıskarlat çukalar [kırmızı boyalı eski Venedik çuhası], kemhalar [ipek kumaşlar], 
Frenk yapımı bezler döşediler. Padişah da onları hoş görüp, iyi davrandı. Bir çöplerini dahi 
almayıp, onları yine yerli yerinde bıraktı. Ondan sonra dört hisarı daha fethettiler. Böylece 
ellerinde altı hisar oldu. Anabolu Hisarı üzerine asker koydular. İnşâ-Allah onu da verir.
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18 Oruç Beğ Tarihi, s. 189-204.

 Donanmanın İstanbul’a dönüşü

 Üç yüz kadar gemi geçen seneden beri İnebahtı limanında ve diğer limanlarda 
bulunuyordu. Gelibolu kaptanı Davud Paşa ve Kemal Reis, Moton ve Koron kaleleri 
hizmetini yerine getirip, 9 Safer 906 Cuma/4 Eylül 1500 Cuma günü Moton ve Koron’dan 
ayrılıp, 22 Safer 906 Perşembe/17 Eylül 1500 Perşembe günü Gelibolu’ya gelip, aynı gün 
İstanbul’a ulaştılar. 

 II. Bayezid’in Edirne’ye dönüşü

 Sultan Bayezid, Moton ve Koron Kalesi üzerinden ayrılıp, 27 Rebiülevvel 906 
Çarşamba/21 Ekim 1500 Çarşamba günü tan yeri ağarırken, Edirne’ye gelip Yeni Saray’a 
yerleşti.18 

SONUÇ 

 Sultan II. Bayezid’in gündemine aldığı konuların başında donanmanın, çağın 
ihtiyaçlarına göre yeniden organize edilmesi geliyordu. Onun yakın ilgi ve desteği sayesinde 
iki yıl içerisinde yeni bir donanma hazırlandı. Bu donanma 1499-1500 yıllarında, Akdeniz’in 
stratejik ve ticari önemi olan İnebahtı, Moton, Koron ve Navarin’i alarak iki yılda Mora’nın 
fethini tamamladı. Osmanlı kara ve deniz gücünün koordineli olarak geniş çaplı işbirliğinin, 
ilk kez Moton Kalesi’nin fethinde gerçekleştiği söylenebilir.

 Söz konusu kale ve limanların Osmanlılar tarafından fethedilmesi Venediklileri, hatta 
Batılıları büyük bir endişeye sevk etti. Onlar, kaybettikleri prestijlerini yeniden kazanmak 
için müşterek bir donanma ile Midilli’yi almaya kalkıştılar ise de (1500 sonbaharı), bu 
teşebbüsleri sonuçsuz kaldı. Batılılar böylece, Akdeniz’deki üstünlüğün artık Osmanlılara 
geçtiği gerçeğini kabullenmek zorunda kaldılar. 

 Osmanlıların Venediklilerden aldıkları bu üsler, Osmanlı Devleti’ne yalnız Doğu 
Akdeniz’de değil, Batı Akdeniz’de de kullanabileceği stratejik avantajlar sağladı. Ayrıca, 
Doğu Akdeniz’e giden milletlerarası ticaret yollarını denetimlerine almaları Osmanlılara 
iktisadi bakımdan da büyük imkânlar sağladı. 

 II. Bayezid’in, Venedik’le yaptığı barışla batıda güven sağlandığından, oğlu ve 
halefi Sultan I. Selim’in ülkesinin doğu sınırındaki problemlerle uğraşmasına imkan verdi. 
II. Bayezid’in üst düzey donanma personeli yetiştirilmesi ve gemi yapım teknolojisinde 
izlediği politikalar, torunu Kanuni Sultan Süleyman tarafından da devam ettirilmiş ve bu 
devirde Osmanlı donanması Akdeniz’in en büyük vurucu deniz gücü haline gelmiştir. 

 Kısaca, Osmanlı denizciliğinin 16. yüzyılın başlarında, geride kalan iki asra kıyasla, 
gemi teknolojisi ve profesyonel denizci bakımından, zirvede olduğu söylenebilir. İşte 
geleceğin büyük denizcilerinden Turgut Reis, çağdaş tarihçilerin övgüyle anlattıkları büyük 
deniz gazalarının olduğu böyle bir zamanda denizlere yelken açmıştır.
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Piri Reis’in Haritalarında...

Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye kitabında Preveze haritası.
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 Turgut Reis’in izinde...

PREVEZE: 

Mora yarımadasının batısında bulunan Preveze 1538’de, içinde Turgut Reis 
ve ona bağlı gönüllü korsan gemilerinin de yer aldığı Barbaros Hayreddin 
Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının, Andrea Doria komutasındaki 
Haçlı donanmasını bozguna uğrattığına şahitlik etmiştir.

Barbaros Hayreddin Paşa’nın komutası altında 122 kadırga ve kalyata ile 
12.000 levent vardı. Papa III. Paulus’un önderliğinde kurulan ve Papalık, 
İspanya, Venedik, Ceneviz ve Malta donanmalarının ittifakından oluşan 
Haçlı donanması ise 112 kadırga, 50 kalyon ve 140 barça ile birlikte 300 
parçayı aşan bir kuvvet meydana getiriyor ve 60.000 askeri taşıyordu (bazı 
kaynaklar Haçlıların 600’den fazla gemisi bulunduğunu, bunun 308’i harp 
teknesi ve 120’sinin en büyük oturak gemileri olduğunu belirtirler). Haçlı 
armadasının kumandanı, Şarlken’in hizmetindeki Cenevizli Amiral Andrea 
Doria idi.

22 Eylül’de Preveze kalesini hedef alarak ilk hamleyi yapan Doria ve 
fi losu, Sinan Reis’in akıllıca taktikleri ve Murad Reis’in girişimleri ile 
püskürtüldüler. Ters bir rüzgarın onları Türklerin bulunduğu kıyılara 
sürüklemesinden korkan Doria gemilerini 30 mil güneye doğru uzaklaştırdı 
ve Lefkada Adası yakınlarındaki Sessola’ya demirledi. Ancak 28 Eylül’de 
şafak sökerken Barbaros ve donanmasının üzerlerine geldiğini görerek 
savaş pozisyonu aldı. Osmanlı donanması ‘Y’ şeklinde bir dizilişe sahipti. 
Barbaros; Sinan Reis, Cafer Reis, Şaban Reis ve oğlu Hasan Reis (daha 
sonra Hasan Paşa) ile beraber merkezdeydi. Seydi Ali Reis sol kanada, Salih 
Reis sağ kanada komuta ediyordu. 

Turgut Reis ise donanmanın sağ kanadının merkezinde gönüllü levendlerden 
oluşan 20 kalyon ve kadırga ile ihtiyat kuvveti olarak yer almış, Haçlı 
armadasına komuta eden Andrea Dorya’nın bulunduğu grubu bozguna 
uğratarak zafere büyük katkıda bulunmuştur. Diğer yandan yine Reis’e 
tabi olan iki kadırga, Giambattista Dovizi komutasındaki Papalık Devleti 
kalyonunu ele geçirerek Dovizi ve mürettebatını esir etmiştir.

28 Eylül 1538’de Preveze’de kazanılan büyük zafer ile Akdeniz’de Osmanlı 
egemenliği karşısında rakip kalmamış ve Akdeniz bir “Türk Gölü” haline 
gelmiştir. 16. Yüzyılın “Türk Asrı” olmasında bu zaferin çok önemli ve özel 
bir yeri vardır.
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TURGUT REİS’İN OSMANLI DENİZ STRATEJİSİNE 
KATKILARI 

TURGUT REIS’S  CONTRIBUTION TO THE 
OTTOMAN MARITIME STRATEGY

Nejat TARAKÇI *
 Özet

 Turgut Reis, Akdeniz’in batısındaki kesintisiz faaliyetleri ile Osmanlı den-
iz stratejisine çok önemli ve etkili katkılarda bulunmuştur. Ayrıca, Osmanlı merkez 
donanmasının yaptığı, İtalya, Adriyatik, Cerbe ve Malta seferlerine de kendi gemileri-
yle katılarak doğrudan destek sağlamıştır. Preveze Zaferinin gizli kahramanı Turgut 
Reis’tir. Çünkü Haçlı Donanması Komutanı Andrea Dorya’nın bulunduğu grubu ye-
nerek, zafere büyük katkıda bulunmuştur. Kanuni bir çok seferde merkez donanmasını 
da Turgut Reis’in emrine vermiştir. Turgut Reis’in Batı Akdeniz’de kontrol ettiği alan, 
kuzeyde Fransa sınırından, güneyde Trablus’a batıda İspanya sahillerinden, doğuda 
İtalya’nın güneyine kadar uzanan geniş bir coğrafyayı kapsıyordu. Turgut Reis’in 
denizcilik alanındaki ustalığı sade Türklerin değil, aynı zamanda Avrupalıların da 
hayranlığını kazanacak derecede idi. Bu bağlamda Avrupa edebiyatına ve sosyo-
kültürel yapısına kazınmış bir denizcidir. Sadece 30 yılda elde ettiği deniz zaferleri ve 
başarıları Osmanlının güvenliğine büyük katkılar sağlamıştır. Turgut Reis’in Avrupa’yı 
kendi coğrafyasına hapseden stratejik başarıları olmasaydı, Osmanlı Devleti tarih sah-
nesinden en az 50 yıl önce silinebilirdi.

Anahtar Kelimeler: Deniz Stratejisi, Deniz Kontrolü, Merkez Donanması

 Abstract

 Turgut Reis has provided very important and efficient contributions to the Ot-
toman naval strategy with his continous activities in the western Mediterranen. İn ad-
dition to, he has provided direct support with his own fleet to the  Ottoman home fleet 
during its İtaly, Adriatic, Cerbe and Malta campaigns. Turgut Reis is the real hero of 
the Preveze Victory. Because, he defeated the portion of the Crusade Fleet was com-
manded by Andrea Doria and this action caused  to win the war. Sultan Süleyman has 
ordered to give the Ottoman home fleet’s command to Turgut Reis many times. The 
area controlled by Turgut Reis is being extended to the very large geography, from the 
north France border to the Tripoli in the south, the Spain coast in the west, the İtaly’s 
south in the east. The ability of Turgut Reis in seamanship not only was admirable for 
Turks but also for Europeans. His succesful sea campaigns conducted in 30 years has 
provided great contributions to the Ottoman’s security. İf there was not succesfull  sea 
campaigns of Turgut Reis which blocked the Europens countries into their own geog-
raphy, Ottoman might be vanished from the history scene 50 years before.

Key Words: Naval Strategy,Sea Control, Home Fleet

*Dr. Em. Dz. Albay, Jeopolitikçi ve Stratejist.
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TURGUT REİS’İN OSMANLI DENİZ STRATEJİSİNE    
KATKILARI 

Nejat TARAKÇI

 1. Stratejik Deniz Durumu

 Turgut Reis doğmadan beş yıl önce Osmanlı Donanması aynı anda hem Rodos’a hem 
de İtalya’ya (Otranto) denizden güç nakledecek düzeyde süper bir güce sahipti. Osmanlı, 
Batı istikametindeki ilk büyük taarruzunu deniz üzerinden yapmıştı. İtalya’ya 18 bin kişi, 
çok sayıda top ve bin at çıkarıldı. Rodos’a da 100 binin üzerinde asker çıkarılmıştı. Ancak 
Fatih’in ölümü ve arkasından Cem Sultan olayı gibi çıkan karışıklıklardan dolayı donanmanın 
kazandığı bu gelişme ivme kaybetti. Özellikle 1485-1491 yılları arasında 6 yıl devam 
eden Osmanlı-Memluk çatışması Batı yönündeki gelişmeleri engelledi. Osmanlı-Memluk 
çatışmasında Doğu Akdeniz’de deniz üssü ihtiyacı ortaya çıktı. Venedikliler Magosa’nın 
kullanılmasına izin vermediler. 16. yüzyılın başına kadar devam eden dönemde Kemal Reis’in 
deniz akınları sayesinde İtalya’nın altı hükümeti; Papalık, Floransa, Piza, Milan, Napoli 
ve Venedik, Padişahın dostluğunu yahut yardımını kazanmakta birbirleriyle yarışa giriyor 
ve acele ediyorlardı. Çünkü, bu devletlerin yaşamları tamamen doğu Akdeniz’deki serbest 
deniz ticaretine bağlıydı. Osmanlı Devleti bu dönemde 160 gemilik bir donanmaya ve 63 
bin kişilik bir taşıma kapasitesine sahipti. Osmanlı genişlemesi Mora Yarımadası üzerinden 
Adriyatik kıyılarına ulaştı. Buralardaki Lepanto, Modon ve Koron stratejik limanları ele 
geçirildi. Preveze daha önce alınmıştı. 1499’da Kemal Reis’in kazandığı Sapienza Savaşı 
ile Osmanlı-Venedik rekabetinde ekonomik, askeri ve siyasi tüm kozlar ve avantajlar 
Osmanlı’ya geçti. Bu dönemde Osmanlı karadan Venedik üzerine sefer düzenleseydi, 
Venedik’in tarih sahnesinden silinmesi işten bile değildi. Sapienza mağlubiyetinin hemen 
ardından, 1501 yılında Papa’nın teşvikiyle, Papalık, Venedik, İspanya ve Fransız ve Rodos 
Donanmaları Osmanlı Devletine karşı birlikte hareket etmeye karar verdiler. Bu, Hıristiyan 
iktidarların Türklere karşı kapsamlı ve organize olarak ilk birleşmeleri olmuştur. Böylece, 
Batı dünyasında ilk defa ortak savunma ve kontrol politikası doğmuş bulunuyordu. Avrupa 
savunma ittifakı, denizlerdeki ekonomik rekabetten ziyade ve güçlenen Osmanlı deniz 
gücünün Avrupa deniz ticaretine yönelik tehditten kaynaklanmaktaydı. Bu dönemdeki en 
dikkati çeken gelişme Avrupa donanmalarının kürekten yelkene geçmeye başlamalarıdır. Bu 
sayede yaz kış demeden harekat yapma olanağına kavuşmuşlardı. 

 2. Portekiz Tehlikesi ve Doğudan Kuşatılma

 Ancak bu sefer tehlike hiç beklenmeyen yerden, Hint Okyanusu’ndan geldi. Afrika’yı 
dolaşan Portekizliler Kızıldeniz’e girerek hem kutsal yerleri hem de Cidde ticaretini tehdit 
etmeye başladılar. Osmanlı yeniden doğuya dönmek zorunda kaldı. Önce geri emniyeti 
için 1514’de Safevi Devleti (Şah İsmail) bertaraf edildi. Daha sonra Portekizlilerle dolaylı 
mücadele için 1517’de Mısır alındı. Görüldüğü üzere, Osmanlı’nın denizcilik vizyonu 
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bilim ve teknoloji eksikliği ve özellikle matbaa yokluğu nedeniyle İtalya’nın doğusundan 
öteye ulaşamamıştı. O dönemde Osmanlıyı denize doğru iten faktör, yayılma, genişleme ve 
savunmanın getirdiği zorunlu önlemlerden ibaretti. Bu konudaki tek vizyon, İspanya’dan 
gelen yardım çağrısına Osmanlı’nın verdiği cevaptı. Müslüman kıyımını engellemek için 
Kemal Reis 1487’de Beni Ahmer Devleti’nin yardım çağrısı üzerine bölgeye gönderildi. Bu 
tarihte Kemal Reis resmi olarak Osmanlı Devleti’ne bağlı değildi. Korsan statüsündeydi. 
Ancak 1495’te resmen Osmanlı Devleti hizmetine girdi. Kemal Reis’in yardım amaçlı 
harekatı, korsan harekatı1 şeklinde icra edilmiş ancak istenilen sonuç elde edilememiştir. 
Bu harekatta İspanya’dan Cezayir’e yapılan insan nakli ve tahliyesi hariç2, elle tutulur bir 
kazanç sağlanamamıştır. 

 3. Akdeniz’in Batısında Neler Oluyor?

 İstanbul’u fethetmek Anadolu’da kontrolü sağlamak denizler için geçerli değildi. 
Denizde merkezi bir otorite kurmak karadakine göre çok daha zordur. Bugün bile Malakka 
Boğazı’nda, Somali açıklarında korsanlık yapılmaktadır. Ayrıca denizci personel yetiştirmek 
dünyanın en pahalı ve zaman isteyen işidir. Bir uçağı kullanma ehliyetini sekiz aylık bir 
kurs sonunda alabilirsiniz. Ama denizcilik öyle değildir. Osmanlı Devleti’nde 1773 yılına 
gelinceye kadar denizci personel yetiştiren bir resmi kurum olmadı. Osmanlılar İstanbul ve 
Trabzon’un fethi ile büyük deniz sınırlarına ulaşınca süratle gemiler yapmalarına rağmen 
aynı hızla denizci personel bulamadılar. II. Bayezid zamanına kadar denizci personel 
tedariki konusunda hiç bir çalışma yapılmadı. İngiltere’nin yaptığı gibi en kolay ve süratli 
çözüm olan Anadolu beyliklerindeki korsan ve denizci personelden yararlanma yolu seçildi. 
Bunlar, devlet gemilerinde resmi olarak görevlendirildiler veya devlete katıldılar. Ancak hiç 
bir zaman sürekli bir kontrol altında tutulamadılar.

 15. yüzyıl sonları, Müslüman korsanlar için son derece elverişli bir dönemdi; 
yelkenlerini hangi yöne çevirseler, mükemmel avlanma alanı bulacaklarından eminlerdi. 
Akdeniz, Nisan ayından itibaren Hıristiyan gemileriyle dolup taşmaktaydı. Anadolu’daki 
korsanların büyük çoğunluğu Sığacık, Foça, Didim bölgesinde konuşlanmışlardı. Batı 
Akdeniz’de ise Türk korsanlarının büyük merkezi Cezayir’di. Cezayir, yalnız batı 
Akdeniz’de değil, Atlas Okyanusu’nda da donanma bulundurmaktaydı. Cezayir donanması, 
16. ve 17. asırda İspanya ve Venedik’ten sonra dünyanın en kudretli deniz gücü haline geldi. 
Korsanlar, Türk ticaret gemilerini ve ticaret yollarını himaye eder, emir alınınca Donanma-
yı Hümayun’a katılıp sefere çıkar ve açık deniz muharebesine katılırlardı. Devletin sulh 

1 Kemal Reis, sırasıyla Cerbe, Malta, Sicilya, Sardunya ve Korsika Adalarını vurdu. Bu adalar İspanya 
idaresinde veya nüfuzunda bulunan adalardı. Güney İtalya kıyılarını da yaktıktan sonra Balear Adaları’na 
geldi. Bu takımadaları da altüst etti. Sonra Aragon sahillerini vurdu. Hemen hemen bütün İspanyol limanlarını 
bombardıman etti. Birçoğuna asker çıkarıp yağmalattı. Sonra güneye indi. Bir kaç ay önce İspanyolların 
Araplardan aldığı Malaga Limanı’nı fiilen zaptettikten sonra çekildi. Cebelitarık Boğazı’ndan geri döndü.

2 Gırnata düşer düşmez 300.000 Arap, soluğu Fas ve Cezayir sahillerinde almıştır. Türk Donanması, bu göçü, 
kudretli topları ile korumuştur. Bu Arap göçü, İspanya, özellikle Endülüs, yani güney İspanya için gerçekten 
ekonomik bir yıkım olmuştur. O parlak ipek, bakır, porselen, çini, kadife, mücevher sanayi ve sanatları, 
İspanya’dan ebediyen göçmüştür. Arapların gitmesinden sonra, Endülüs’ün bakır ve kurşun madenlerini 
İspanyollar işletememişlerdir. 
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halinde bulunduğu, padişah tarafından “aman” verilmiş Hıristiyan devletlere ve hiç bir 
şekilde Müslüman devletlere ait gemilere dokunamazlardı.3 

 1499-1502’de Venediklilerle yapılan savaş, denizcilerin etkinliğindeki patlamayla 
çakışır. 1501 yılının başında II. Bayezid tüm levendler için genel bir izin çıkarır. Böylece 
Pandora’nın kutusunu açan Babıali, başlattığı hareketin denetimini kısa sürede yitirir. 
1500’den 1503’e kadar Kara Durmuş ve onu izleyenler, Venedik ile olan çatışma nedeniyle 
Osmanlıların emrinde görev yaptıktan sonra, yasa tanımazlar ve kıyıları yağmalarlar. Bunu 
izleyen yıllarda çok sayıda Türk korsanı Batı Akdeniz havzasına, Cezayir bölgesine geçer. 
Yavuz Sultan Selim 1515 yılında Mısır seferi öncesi önemli deniz hazırlıkları çerçevesinde, 
tüm reislerin deniz akıncılığına katılmasına izin verir. 1517 yılında Osmanlı donanması 
Yavuz Sultan Selim’e Mısır’da ulaşır ve bunu izleyen yıllarda, Türk korsanlığının aynı anda 
her yere yayıldığı görülür. Yeniden Osmanlı Devleti durumu denetleyemez duruma gelir. 
1517 yılının sonunda Kurdoğlu, Midilli ve Naksos’u yağmalayarak yasa dışı eyleme girişir.4 
Osmanlı donanması, 1518 yılında Sakız Adası geçidinde 112 korsanı yakalayarak kafalarını 
keser. Ancak kısa süre sonra Kanuni, Rodos’a karşı düzenleyeceği 1522 seferi için yeniden 
deniz akıncılarını ve korsanları görevlendirecektir. Bu nedenle, Osmanlı deniz akıncılığının 
evrimi kaotik bir görünüm arzeder. Peki, 40 yıl önceki Fatih’in elindeki donanmaya ne 
oldu. Görüldüğü gibi, kurumsal bir yapısı olmayan Osmanlı deniz gücü, sultanların ve 
sadrazamların denizcilik vizyonuna bağlı olarak kah gelişiyor kah geriliyordu. Elinde 
henüz yeterli bir donanma ve yetenekli usta denizciler bulunmayan Osmanlı Devleti, bazı 
dönemlerde görev verdiği, bazı zamanlarda da üzerlerindeki denetimi yitirdiği korsanların 
insafına kalmıştı. Bazı anlarda beliren birdenbire yükselme, parlama izlenimi bu durumdan 
kaynaklanmaktaydı.5 Bu tarihte Mısır seferine topçu olarak katılan Turgut Reis, henüz 32 
yaşındadır. 

 Merkez donanmasındaki iniş çıkışlara rağmen, Türk korsanları 15. yüzyılın 
başlarından itibaren Mağrip kıyılarında kalıcı ve giderek güçlenen bir şekilde boy 
göstermeye başlamışlardı. İspanya’dan sürülen yüz binlerce Müslüman Afrika’ya taşınmıştı. 
Sadece Barbaros kardeşler 7 seferde 70 bin kişiyi taşıdılar. Neden bu bölge korsan yatağı 
olmuştu. Öncelikle Osmanlı kıyılarında üslenmek imkansız hale gelmişti. İkincisi, Mağrip 
kıyılarında her tarafa hakim bir merkezi otorite yoktu. Buradaki aşiret ve kabile reisleri 
korsanlıktan nemalanıyorlardı. Coğrafi durum ise, tüm ticari hatların kesiştiği bölgeyi 
kontrol eden elverişli bir konumdaydı. Ve korsanlık için av sayısı oldukça boldu. Sicilya 
ve Napoli Krallıkları İspanya’ya bağlıydı ve iki krallık arasında sürekli ticaret vardı. 
İspanya Sicilya’nın buğdayına muhtaçtı.6 Malta Şövalyeleri de büyük oranda geçimlerini 
korsanlıktan sağlıyorlardı. Mağrip Korsanları için Afrika’daki kıt kaynakların, Avrupa 
kıtasından ve ticaretinden elde edilecek ganimetlerle karşılanması onlar için jeopolitik bir 
zorunluluktu. Avrupa literatüründe Berberi, Osmanlıların Garp Ocakları (Tunus, Cezayir, 
Trablusgarp) adını verdiği bu oluşum denizcilik konusunda büyük ilerlemeler kaydetti. 
Cezayir’i, kendi hesabına 1516’da Oruç Reis fethetti. Kardeşi Hızır Reis (Barbaros) ülkenin 

3 Yılmaz Öztuna, Büyük Türkiye Tarihi, III ve X, Ötüken Yayınevi, İstanbul 1977, s. 88-89.
4 Aynı Kurdoğlu’nun 1522’deki ikinci Rodos Seferi’nde donanmanın başına getirilmesi denizci personel 

sıkıntısının boyutunu göstermektedir.
5 Nicolas Vatin, Rodos Şövalyeleri ve Osmanlılar, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1994, s. 118-119.
6 http://www.felsefeekibi.com/sanat/zamanintini/zamanin_tini_ronesans_italyasi.html.
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fethini tamamladı. Hızır Bey, Tunus Sultanlığı ve Telmesan Beyliği arasında Cezayir’in 
yaşayamayacağını, Osmanlı padişahının himayesine girmekten başka çare kalmadığını 
değerlendirdi. Ahali ve ayanın kabulü üzerine 1519 sonbaharında dört parça gemi donatarak 
40 esir padişaha, 40 esir de paşalara hediye olmak üzere Yavuz Sultan Selim’e gönderdi. 
Selim bu itaatten memnun kalarak gelen dört gemi ile Hacı Hüseyin’i sancak, berat ve harp 
malzemesiyle birlikte Cezayir’e gönderdi. Padişah’ın gönderdiği ferman Cezayir’de okundu 
ve bundan böyle Hızır Bey Osmanlı himayesine girmiş oldu.7 İspanyolların Morisko adını 
verdiği İspanyol Müslümanların Kuzey Afrika’da oluşturduğu Hıristiyan karşıtı cephe için, 
Amerikalı tarihçi Andrew C. Hess “Beşinci Osmanlı Cephesi” adını vermektedir. Osmanlı 
Devleti, 14 Osmanlı gemisinin Oruç ve Hızır’ın filosuna katılmasını sağlamıştır. Böylece 
Osmanlı Devleti, deniz güçlerinin karşı karşıya gelmesi sonucu İspanya’nın siyasi rakibi 
ve hedefi durumuna gelmiştir. Garp Ocakları açısından ise, Osmanlı gibi bir devletin 
himayesinde olarak Hıristiyan devletleriyle çatışmak onlara o devrin usulleri içinde yasal 
bir statü kazandırmıştır. 

 4. Garp Ocakları Donanmasını Görevi ve Stratejisi8 

 Osmanlı Deniz Gücü’nün bir unsuru olan, Cezayir, Tunus ve Trablusgarp’taki 
gemilerin oluşturduğu Garp Ocakları Donanması, uzun bir süre Akdeniz’in batısında, 
kontrolü başarıyla elde bulundurabilmiştir. Garp Ocakları Donanması, yabancı kaynaklarda 
Cezayir Donanması veya Berberi Donanması olarak geçmektedir. Merkeze olan coğrafi 
uzaklığın yarattığı koordinasyon zorluğu nedeniyle, Garp Ocakları için otonom bir idare 
tarzı kabul edilmiş, donanmanın esas kısmı sürekli İstanbul’da bulundurulmuş ve merkezden 
idare edilmiştir. Bu donanmaya verilen ana görev; Osmanlı’nın Afrika’daki topraklarının 
muhafazası idi. Bu maksatla, uygulanan deniz stratejisi ise;

• Denizden kuvvet çıkarmalarına mani olmak,

• Başta İspanya Donanması olmak üzere, bölgedeki donanmaların güçlenmesine fırsat 
vermemek,

• İngiltere, Hollanda, İspanya, Malta ve ABD ticaret gemilerinin faaliyetlerine müsaade 
etmemek veya vergiye bağlamak,

• Rusya, İngiltere ve Hollanda Savaş gemilerinin Akdeniz’e girişlerini engellemek, 
görevlerini içeriyordu. 

 Garp Ocakları (Tunus, Trablusgarp, Cezayir) donanması, Osmanlı donanmasına 
nazaran daha çağdaş ve personeli daha eğitimli idi. Bunun nedenlerini;

• Garp Ocaklarının, Osmanlı başkenti İstanbul’dan uzak ve özerk bir yönetime sahip 
olması,

• Varlığının devamının, sadece denizden gelecek gelirlere bağlı olması,

7 Bülent Arı, “Akdeniz’de Korsanlık ve Osmanlı Deniz Hukuku”, Türkler ve Deniz, ed. Özlem Kumrular, Kitap 
Yayınevi, İstanbul 2007, s. 280.

8 Nejat Tarakçı, Deniz Gücünün Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkileri, Dz.K.K. 2010.
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• Sürekli denizde olduklarından, yabancı donanma ve gemilerle daha sık temas etmeleri,

• Avrupa’nın teknoloji, kültür ve medeniyetine daha yakın olmaları,

• Büyük bir tersaneye sahip olmaları
• Kalyon (yelkenli) yapımına ve kullanımına daha erken geçmeleri,

teşkil etmektedir.

 Akdeniz’in batısındaki deniz şartlarının daha sert olması, yaz kış devamlı denizde 
faaliyet göstermeleri nedeniyle Garp Ocakları gemileri, Osmanlı gemilerine göre teknik ve 
donanım açısından daha üstün durumdaydı. Garp Ocakları’nın 16. yüzyılda kullandıkları 
Mağribi teknelerin borda ve küpeşteleri çok daha yüksek olup, hem yelken hem kürekle 
kullanılabiliyordu. Donanımı iki veya üç direkli latin yelkenli idi. Barbaros Hayrettin, 
kendi malı olan emrindeki çeşitli gemileri Osmanlı donanmasına getirip tanıtıyordu. Garp 
Ocakları’ndaki üslerde “Derya Ekolü” üzerinde yetiştirilen reis ve leventler, Osmanlı 
donanmasındaki kalyon diyebileceğimiz büyüklükteki gemilerin idaresinde hiç bir 
yabancılık çekmediler. Kalyonculuk daha fazla denizcilik bilgi ve tecrübesi, rüzgar ve akıntı 
hesabı, matematik ve maharet gerektiriyordu.9 

 5. Stratejik Değerlendirme

 Henüz Osmanlı Devleti hizmetine girmemekle beraber, Barbaros kardeşlerin 
özellikle Batı Akdeniz’de sürdürdükleri korsanlık faaliyetleri, dolaylı olarak Osmanlı 
Devletinin güvenliğine ve genişleme stratejisine yardımcı oluyordu. Bu faaliyetler, hem 
Avrupa’nın denizci devletleri olan İspanya’nın Kuzey Afrika’ya yayılmasını önlüyor, 
hem de deniz gücünü diversiyona uğratıyordu. Garp Ocakları olarak adlandırılan Kuzey 
Afrika’daki Türk denizcileri her mevsim harekat yapmaktaydılar. Osmanlı donanması gibi 
sadece yaz aylarında denize çıkmıyorlardı. Böylece hem denizcilik kabiliyetleri artıyor, 
hem de düşmanı sürekli baskı altında tutabiliyorlardı. Endülüs’ten Kuzey Afrika’ya gelen 
Müslümanların bu bölgeye çok önemli katkıları oldu. Teknoloji, ilim ve bilimde çok ileri 
seviyede olan Endülüs Müslümanları, bölgenin kültür ve medeniyetine renk kattılar ve aynı 
zamanda bu bölgede Gelibolu çapında bir tersanenin kurulmasını ve gemi inşa sanayinin 
ilerlemesini sağladılar.

 6. Turgut Reis-Barbaros Karşılaşması ve Başarıları10 

 Turgut Reis 1520’de 35 yaşında tecrübeli bir asker ve denizci olarak Garp Ocaklarındaki 
Hızır Reis’in donanmasına katıldı. Kısa zamanda onun koruyucusu ve en iyi dostu haline 
geldi. Barbaros o tarihte 42 yaşındaydı. Kısa zamanda filo komutanlığına yükselen Turgut 
Reis’in emrine 12 kalyon verildi. 1526’da Sicilya Adası’nın güneydoğusundaki stratejik 
deniz geçidini kontrol eden İspanyollara ait Capo Passero kalesini fethetti. Böylece hem 
bu bölgedeki deniz ticaretini kontrol etme olanağı kazandı, hem de İspanya ve Napoli 
Krallığı’nın bölgede askeri yığınak yapmasını engelledi. Bu üsten istifade ile 1526-1533 
yılları arasında Sicilya ve Napoli Krallığı limanlarına çok sayıda çıkarma yaptı, tesbit ettiği 

9 Selim Sırrı Altıer, Osmanlı Bahriyesinin Yelken Devri ve Türk Korsanları, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 1995, s. 98.
10 http://en.wikipedia.org/wiki/Turgut_Reis.
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İspanya ve İtalya arasında seyreden gemilerden bir çoğunu ele geçirdi. Mayıs 1533’de 
4 hafif kadırga (fusta) ve 16 kalyon ile Atina açıklarında iki Venedik kalyonunu zaptetti. 
Aynı yıl Aralık ayında Hızır Reis, ‘Hayreddin’ adını alarak Osmanlı Devleti’nin kaptan-ı 
deryalığına getirildi. O dönemdeki Turgut Reis’in bu faaliyetleri hem İtalya birliğinin 
sağlanmasını engellemiş, hem de İspanya’yı zayıflatarak kuvvetlerini Afrika’dan uzak 
tutmasını sağlamıştır. Görüldüğü üzere Osmanlı Devleti’nin denizlerdeki en büyük rakibi 
olan Venedik’in de harekat alanını daraltmıştır. Bu bağlamda, Venedik’in Yunanistan’daki 
eski kale, üs ve limanlarını geri almasını engellemiş, Venedik’i Korfu’dan içeriye 
Adriyatik’e hapsetmiştir. Bu periyodda Turgut Reis, Barbaros’la birlikte Osmanlı’nın İran 
seferinden istifade etmesi muhtemel Hıristiyan gücünü Akdeniz’de bloke etmişlerdir. Bu 
maksatla, Osmanlı donanması alışılmışın dışında ilk defa 1534 ve 1535 yıllarının yaz ve kış 
aylarını Kanuni’nin İstanbul’a döndüğü 8 Ocak 1536 tarihine kadar Akdeniz’de geçirmiştir. 
Türk donanmasının Orta Akdeniz’de üstünlüğünü kanıtladığı 1534 yılının etkisi uzun süre 
hissedilmiştir. 1538’de Preveze Savaşı’ndan üç ay önce Haziran ve Temmuz aylarında 
Barbaros’un komuta ettiği Osmanlı donanmasına refakat ederek Arnavutluk sahillerindeki 
bir çok kaleyi, Preveze Limanı’nı ve Lefkada (Ayamavra) Adası’nı zaptetmişlerdir. 
Ağustos 1538’de Turgut Reis Girit’in Kandiye Limanı’nı ve Venedik’e ait diğer birçok yeri 
fethetmiştir. 

 6.1. Turgut Reis’in Preveze Savaşı’ndaki Yeri (27 Eylül 1538)

 Turgut Reis Preveze Savaşı’nda hayati bir görev almıştır. Türk donanmasının 
sağ kanadının merkezinde 20 kalyon ve kadırga ile yer almış ve Kutsal İttifak’a komuta 
eden Andrea Dorya’yı bozguna uğratmıştır. Savaş esnasında Turgut Reis’in iki kadırgası, 
Toskana’daki Bibbiena kasabasının rahibi olan Giambattista Dovizi’nin komuta ettiği 
Papalık’a ait kadırgayı ele geçirmiş, Dovizi ve mürettebatını esir almıştır.

 7. Preveze Sonrası Turgut Reis’in Faaliyetleri

 Preveze yenilgisi özellikle Venedik’i sarsmış ve Osmanlı’ya ait bölgedeki kale 
ve limanlara kış döneminde saldırmaya başlamıştır. Bunlardan biri de bugünkü Karadağ 
kıyılarındaki Castenuovo idi. Turgut Reis 1539’da burayı 36 kalyon ve kadırga ile yeniden 
Osmanlı topraklarına katmıştır. Bu çatışmada, 2 Venedik kadırgasını batırmış, diğer 
3 tanesini ele geçirmiştir. Aynı yıl Korfu’ya çıkarma yaparken, 12 Venedik kadırgası ile 
karşılaşmış, onlardan birini zaptetmiştir. Daha sonra Girit Adası’na çıkmış, orada Venedik 
süvari kuvvetleri ile çarpışmıştır. Görüldüğü üzere Turgut Reis’in filotillası, Osmanlı deniz 
gücünün her an göreve hazır stratejik bir parçasını oluşturmaktadır. Turgut Reis’in dolaylı 
yıpratma ve yıldırma stratejisi hem Osmanlı karşıtı güçlerin zayıflamasını, hem de hazineye 
kazanç sağlamaktadır.

 7.1. Turgut Reis’in Cerbe Valiliği

 Aynı yıl, Sinan Reis’in Kızıldeniz Kaptanlığı’na atanması nedeniyle, Turgut Reis 
Cerbe Valisi oldu. Takip eden yıl Turgut Reis için talihsiz bir yıldı. Turgut Reis, 1540 yılının 



101

başlarında Cenova açıklarında bir kaç Ceneviz gemisini ele geçirdi, Aynı yıl Nisan ayında, 
2 kalyon 23 kadırga ile Malta yakınındaki Gozo adasına çıkarma yaptı ve yağmaladı. Daha 
sonra Sicilya-Afrika arasındaki stratejik önemi yüksek olan Pantelleria adasına çıkarma 
yaptı. Sicilya ve İspanya sahillerine akınlar düzenledi. Buradan Tiren Denizi’ne girerek 
Korsika Adası’nın güney limanlarını bombardıman etti. Bazı kasabaları yağmaladı. Turgut 
Reis’in bu dönemdeki faaliyetleri, Malta ve Sicilya’nın Afrika ile bağlantısı kesmeyi 
amaçlamaktadır. Çünkü Malta Şövalyeleri’nin Tunus’ta sahip olduğu liman ve şehirler onlar 
için bir yaşam alanı oluşturuyordu. Bu blokaj, Malta gemilerinin daha doğuya yönelmesine 
neden olmuş ve ister istemez Venedik ilgi alanına girmişlerdir. 

 7.2. Esir Düşmesi ve Özgürlük

 Turgut Reis daha sonra Korsika’ya geri döndü ve Ada’nın batı sahillerinde 
gemilerini bakım için karaya çekti. Gemilerinin onarımı sırasında Andrea Dorya’nın yeğeni 
Giannettino Dorya ile Giorgio Doria ve Gentile Virginio Orsini’nin müşterek kuvvetlerinin 
saldırısına uğradı. Esir edildi ve forsa olarak Dorya’nın yeğeninin gemisine verildi. Yaklaşık 
dört yıl forsalık yaptı, daha sonra Cenova’da hapse atıldı. Barbaros, Turgut Reis’in fidye 
karşılığı salıverilmesini teklif etti. Ancak reddedildi. 1544 yılında Barbaros 210 parça gemi 
ile Fransa’ya yardımdan dönerken, Turgut Reis’in bırakılmasını sağlamak için Cenova’yı 
ablukaya aldı. Barbaros konuyu tartışmak için Andrea Dorya’nın Fassol’daki sarayına davet 
edildi. İki amiral üç bin beşyüz duka altın karşılığında Turgut Reis’in bırakılması konusunda 
anlaşmaya vardılar. Barbaros Turgut Reis’e kendi yedek sancak gemisi yanında emrine de 
bir kaç gemi verdi. Aynı yıl Turgut Reis Korsika Adası’ndaki Bonifacio şehrini ele geçirdi, 
böylece Cenevizlilerin çıkarlarına önemli bir darbe vurdu. Aynı yıl Gozo Adası’na saldırdı 
ve Şövalye Giovanni Ximenes’in kuvvetlerine karşı savaştı, ayrıca Sicilya’dan değerli kargo 
getiren bir kaç Malta gemisini ele geçirdi. 1545 Haziran ayında, Sicilya kıyılarına akınlar 
düzenledi ve Tiren Denizi’ndeki birçok limanı bombardıman etti. Temmuz ayında Livorno 
açıklarındaki Capraia adasını yağmaladı, Liguria olarak adlandırılan İtalya’nın kuzey batı 
sahillerine ve İtalyan Riviera’sına 15 kalyon ve kadırga ile çıkarma yaptı. Kuzey İtalya’daki 
Monterosso ve Corniglia’yı yağmaladı. Daha sonra Menarola ve Riomaggiore’ya çıkarma 
yaptı. Takip eden günlerde La Spezia Körfezi’ne çıkarma yaptı ve Rapallo, Pegli ve Levanto 
kasabalarını ele geçirdi. 1546’da Tunus’taki Mahdia, Sfax, Sousse ve Al Munastir’ı ele 
geçirdi. Daha sonra Mahdia’yı Malta’ya taarruz etmek için üs olarak kullandı. 1546 Nisan 
ayında İtalya’nın Liguria sahilerine akınlar düzenledi. Mayıs ayında Savona bölgesindeki 
Laihueglia’yı bin adamla ele geçirdi. Daha sonra Andora’yı ele geçirdi ve kasabanın 
yöneticisini esir aldı. Burada kendisi ve birlikleri İtalyan Rivierası’na saldırmadan ve San 
Lorenzo al Mare’ye çıkarma yapmadan önce kısa bir süre dinlendi. Civezza köyünü tahrip 
etti. Buradan tekrar Malta sahillerine yelken açtı ve Gozo Adası’nı ablukaya aldı. 1546 
Haziran ayında Andrea Dorya, Turgut Reis’i Malta’dan uzaklaştırmak için İmparator V. 
Charles tarafından görevlendirildi. Dorya kuvvetlerini Sicilya Adası’nın kuzey batı burnu 
ucundaki Favignana adasında üslendirdi. İki amiral karşı karşıya gelmediler. Turgut Reis 
Ağustos 1546’da Toulon’a yelken açtı. Burada bir kaç ay kaldı ve adamlarının güvenli bir 
Fransız bir limanında dinlenmelerine izin verdi. 
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 8. Stratejik Değerlendirme

 Turgut Reis’in yoğun deniz faaliyetlerine bakıldığında harekat alanı;

• Fransa sınırına kadar İtalya’nın tüm batı kıyıları, bu bölgedeki Korsika ve Sardunya 
adaları başta olmak üzere irili ufaklı tüm ada ve kıyı şeridindeki şehir ve kasabalar,

• Sicilya Adası ve etrafındaki adalar,

• İtalya Yarımadası çizmesinin topuğu ve burnundaki şehirler,

• Malta ve yakınındaki Gozo Adası,

• Malta-Trablus arasındaki Pantelleria ve Lampeduse adalarıdır.

 Bu deniz alanındaki Turgut Reis’in faaliyetlerinden en çok zarar gören ülkeler, İspanya, 
ona bağlı Sicilya ve Napoli Krallıkları, Ceneviz, Papalık ve Malta Şövalyeleridir. Turgut 
Reis’in Hızır Reis ile 1533’de başlayan korsanlık faaliyetleri, dört yıllık esaret dönemi hariç, 
1565’te şehit oluncaya kadar yaklaşık 30 yıl sürmüştür. Turgut Reis, Trablus’u aldıktan sonra 
baruthane yaptırmıştır. Ayrıca Cerbe’deki tersanede dört güverteli bir kalyon inşa ettirmiştir. 
Osmanlı için hiç bir maddi yük getirmeyen Akdeniz’in batısında, Cebelitarık gibi önemli 
bir geçidi kontrol eden böyle bir gücün stratejik faydaları her türlü tartışmanın dışındadır. 
Oysa Avrupa’da krallar ve dükalıklar aynı dönemde donanmaları ve personeli için onbinlerce 
düka ödemekteydiler. Turgut Reis hem Osmanlı’nın Afrika’daki topraklarını korumuş ve 
genişletmiş, hem de Osmanlı’nın Malta Kuşatması, Cerbe Deniz Savaşı ve Fransa-Osmanlı 
İttifak Anlaşması’nın uygulanması gibi savaşlara fiili olarak katılmıştır. Hatta Osmanlı-
Fransa ittifakının bir gereği olarak Korsika’ya hareketle, Osmanlı müttefiki olan Fransa 
adına Bonifaci, Bastia ve Calvi şehirlerini almıştır. Bunun karşılığında kendisine savaşta 
sarfedilen cephane bedeli olarak Fransızlar tarafından 30 bin altın düka ödenmiştir. Osmanlı 
donanmasına kaptan-ı derya olamamasına rağmen, Sultan Süleyman onu 1546’da Barbaros’un 
ölümü sonrasında Akdeniz’deki Osmanlı Deniz Kuvvetlerinin Komutanı olarak atamıştır. 
Ayrıca 1552 seferinde de donanmanın komutanlığını vermiştir. Görev yaptığı 30 yıl içinde; 
süratli, yaygın ve mevsimsel koşullara bağlı kalmadan sürdürdüğü baskı, korku ve yağma 
harekatı, Hıristiyan dünyasının Osmanlı’ya karşı ittifakını engellemiştir. Malta kuşatmasında 
öncelikle Gozo Adası ve Mdina bölgesinin alınmasını tavsiye etmiş ancak Serdar Mustafa 
Paşa bunu dikkate almamıştır. Bu durum hem kuşatmanın başarıya ulaşmasını engellemiş, 
hem de onbinlerce can kaybı yanında Turgut Reis’in de şehit olmasına neden olmuştur. 

 9. Akdeniz’deki Osmanlı Deniz Kuvvetlerinin Komutanı (1547 Harekatı)

 Barbaros’un 1546 Haziranı’nda ölümünden sonra, Turgut Reis Osmanlı deniz 
kuvvetlerinin Akdeniz’deki en yüksek komutanı olarak onun yerini aldı. Bu statüko resmi 
bir statüko değildi. Barbaros’un ölümü sonrası Osmanlı deniz gücünde otomatik olarak bir 
komuta zafiyeti ortaya çıkmıştı. 1547 yılının Haziran ayında Turgut Reis, Toledo kral naibi 
Don Pietro tarafından Napoli Kralllığı’na darbe yapılacağı haberleri üzerine 23 kalyon ve 
kadırgayla bir kere daha Malta’ya saldırdı. Çünkü Malta’dan Don Pietro’ya muhtemelen destek 
sağlanabilirdi. Turgut Reis’in bölgesel siyasi güç dengelerini ne kadar yakından izlediği ve kendi 
lehine olan statükoyu ustaca yönettiği görülmektedir. Turgut Reis askerlerini, Malta Adası’nın 
güneydoğusundaki küçük bir balıkçı kasabası olan Marsa Scirocco’ya çıkarttı. Buradan 
Osmanlı birlikleri süratle Santa Katerina Kilisesi civarına ulaştılar. Kilisenin muhafızları 
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tehlike işaret vermek için kullanılan barut kutusunu ateşleyemeden korkudan kaçtılar. Adanın 
yağmalanması sonrasında, Turgut Reis rotasını Sicilya Adası’ndaki Capo Passero’ya çevirdi. 
Dük Vincenzo Cicala’nın oğlu Giulio Cicala’nın gemisini ele geçirdi. Daha sonra Sicilya’nın 
kuzeyindeki Aeolian Adalarına yelken açtı. Buradaki Salina Adası’nda değerli yük taşıyan 
bir Malta ticaret gemisini ele geçirdi. Buradan çizmenin doğusundaki Apulia bölgesine geçen 
Turgut Reis, 1547 Temmuz ayında çizmenin topuğunun en güneyindeki Salve şehrine saldırdı. 
Daha sonra çizmenin burnundaki Calabria şehrine geldi. Halk korkudan dağlara kaçtı. Oradan 
Korsika Adasına gitti ve çok sayıda gemi ele geçirdi.

 9.1. 1548 Harekatı (Cezayir Beylerbeyi)

 Turgut Reis, 1548 de Cezayir Beylerbeyi olarak atandı. Aynı yıl Turgut Reis, 
Cerbe’deki tersanede dört güverteli11 bir kalyon inşa edilmesini emretti. Bu kalyonu 
1549’da kullanmaya başladı. 1548 yılının Ağustos ayında Turgut Reis, Napoli Körfezi’ndeki 
Castellamare di Stabia’ya asker çıkarttı ve Puzzoli’ye kadar bölgeyi işgal etti. Oradan 
Procida adasına gitti. Bir kaç gün sonra Procida yakınlarındaki Capo Miseno’da içi altın ve 
asker dolu bir İspanyol kalyonunu ele geçirdi. Görüldüğü üzere Orta Akdeniz’deki Turgut 
Reis’in resmi korsan harekatı, Osmanlı’nın potansiyel ve gerçek rakiplerini her yönden 
zayıflatıyor ve baskı altında tutuyordu. Bu operatif ve taktik seviyedeki harekat, bir yandan 
da halkların yönetimlere duyduğu güven duygusunu azaltmaktaydı. Aynı günlerde Napoli 
Körfezi’nde 70 bin düka altın taşıyan La Caterinatte adlı Malta kalyonunu ele geçirdi. 
Altınlar Fransa’daki kiliselerden Malta Şövaleyeleri tarafından toplanmıştı ve o zamanlar 
Malta yönetiminde bulunan Trablus’un savunmasını güçlendirmek için kullanılacaktı.

 9.2. 1549 Harekatı

 Mayıs 1549’da Turgut Reis 21 kalyon ile Kuzeybatı İtalya’nın Liguria bölgesine 
hareket etti. Temmuz ayında Rapolla şehrine saldırdı, daha sonra San Fruttuoso’da su ve 
yiyecek ikmali yaptı. Buradan meşhur Portofino’ya geldi. Asker çıkarttı. Fransa sınırına 
yakın San Remo’ya gelmeden önce hazırlık yaptı. San Remo bölgesinde Barselona’dan 
Napoli’ye giden bir Aragonese kalyonunu ele geçirdi. Buradan önce Korsika’ya, daha sonra 
Calabria’ya yelken açtı ve çizmenin ucundaki Palmi şehrine saldırdı. 

 9.3. 1550 Harekatı

 Turgut Reis 1550 Şubat12 ayında, 36 kalyonluk bir kuvvetle Tunus’un doğusundaki 
Mahdia şehrini ve onunla bağlantılı olarak Manastır, Sousse’yi ve Tunus’un önemli bir 
kısmını yeniden ele geçirdi. Daha sonra Sardunya Adası ve İspanya limanlarına saldırdı. 
Altı kalyon ve 14 kadırgadan oluşan bir kuvvetle kıyılara asker çıkardı. Mayıs ayında 

11 İlk olarak büyük İskender döneminde kullanılmaya başlanan trireme tipi savaş gemilerinin gelişmiş dört 
güverteli versiyonudur. Tyre kuşatması sırasında quadriremelerin üzerine kuşatma platformları kurulduğu ve 
bu sayede de bir ada şehri olan Tyre’in denizden ele geçirilmesine olanak sağlandığı bilinmektedir. Bkz. http://
nacizanebilgi.com/quadrireme.html.

12 Turgut Reis’in Şubat ayında sefere çıkması dikkat çekicidir.
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Korsika’daki Bonfacio şehrini ele geçirmeye çalıştı ancak başarısız oldu. Tunus’a dönerken 
Gozo Adası’nda gemilerin su ikmalini yaptı ve Malta Şövalyeleri’nin faaliyetleri hakkında 
istihbarat topladı. Daha sonra Liguira bölgesine hareket etti. Haziran ayında Turgut Reis 
Cenova yakınlarına doğru seyrederken, Andrea Dorya ve Malta Şövalyeleri’nin üstat 
yardımcısı Claude de la Sengle Tunus’taki Mahdia’ya taarruz ettiler. Bu arada Turgut Reis 
İspanya sahillerine saldırmadan önce Rapollo’yu üçüncü defa yağmalıyordu. Daha sonra 
Tiren Denizi’ne geçen Turgut Reis, Temmuz başlarında Sardunya Adası’nın batı sahillerine 
asker çıkardı. Cerbe’ye dönmeden önce Dorya ve Sengle’nin Mahdia’ya saldırdıklarını 
öğrendi. 60 süvari ve 4.500 asker toplayan Turgut Reis yerel direnişçilere yardım etmek 
üzere Mahdia’ya hereket etti. Ancak başarılı olamadı ve birlikleri ile birlikte Cerbe’ye geri 
döndü. 1550 Eylül ayında Mahdia, İspanyol-Sicilya ve Malta müşterek kuvvetleri tarafından 
teslim alındı. Bu arada Turgut Reis Cerbe’de gemilerini onarıyordu. Ekim ayında Andrea 
Dorya Cerbe’ye gelerek Ada’nın girişindeki kanalı gemileri ile bloke etti. Böylece Turgut 
Reis’in gemilerini hapsetti. Turgut Reis İstanbul’un kuşatmasında yapıldığı gibi, gemilerini 
karadan yürüterek adanın öbür tarafına nakletti. Yolda bir Ceneviz ve bir Sicilya kalyonunu 
ele geçirdi. Bu gemiler Dorya’ya yardım için Cerbe’ye geliyorlardı. İspanya ile ittifak yapan 
Tunus sultanının oğlu Prens Ebu Beker de Ceneviz gemisinde bulunuyordu. 

 9.4. 1551 Harekatı ve Trablus Beyliği

 Turgut Reis İstanbul’a vardıktan sonra Sultan Süleyman, 112 kadırga ve 2 çektiri ile 12 
bin yeniçeriyi Turgut Reis’in komutasına verdi ve 1551 yılında Osmanlı amirali Sinan Paşa 
ile birlikte Adriyatik’e gidildi. Venedik limanları bombalandı, Venedik nakliyatına önemli 
hasar verildi. Mayıs 1551’de Sicilya’ya asker çıkarıldı, adanın doğu sahilleri bombalandı. 
Özellikle Sicilya Kral Naibi’nin Mahdia’nın alınmasında ve tahrip edilmesinde oynadığı 
rolün intikamı olarak Augusta şehri bombalandı. Mahdia’da Hıristiyan müşterek kuvveti 
yerli halkın çoğunu katletmişti. Daha sonra Malta’nın ele geçirilmesine teşebbüs edildi. 
Güney limanı Marsa Muscietto’ya 10 bin asker çıkarıldı. Birgu ve Senglea kaleleri kuşatıldı. 
Daha sonra kuzeydeki Mdina’ya taarruz edildi. Ancak, mevcut kuvvetlerle zaptının mümkün 
olamayacağı gerçeğinden hareketle kuşatma kaldırıldı. Onun yerine hemen yakınındaki Gozo 
Adası’na hareketle, kale bir kaç gün bombardıman edildi. Şövalyelerin valisi Galatian de 
Sesse, direnmenin boş olacağını anlayarak kaleyi teslim etti ve korsanlar şehri yağmaladılar. 
Nüfusu yaklaşık beş bin kişi olan Gozo Adası halkının tamamı ele geçirildi. Turgut Reis ve 
Sinan Paşa Gozo’dan Libya’ya yöneldiler. Buradaki Tarhuna Wa Msalata bölgesinde ele 
geçirilenleri boşalttılar. Daha sonra bölgenin en stratejik limanı olan Trablus’u fethetmek 
için yelken açtılar. 

 9.5. Trablus Beyliği

 Turgut Reis 1551’de Trablus’a saldırdı ve 1530 yılından bu yana Malta Şövalyeleri’nin 
elinde olan şehri fethetti. Kale komutanı Gaspare de Villers’in yanı sıra İspanyol ve Fransız 
asıllı bir çok önemli şövalye ele geçirildi. İstanbul’daki Fransız elçisi Gabriel d’Aramon’un 
girişimleriyle Fransız asıllı şövalyeler serbest bırakıldı. Yerli lider Murat Ağa başlangıçta 
Trablus valisi olarak görevlendirildi. Daha sonra Turgut Reis bölgeyi kendi kontrolüne aldı. 
Bu hizmetlerin karşılığı olarak Sultan Süleyman Trablus’u ödüllendirdi ve bölgeyi Trablus 
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sancakbeyi olarak Turgut Reis’e bıraktı. Eylül 1551’de Turgut Reis Ligurie bölgesine yelken 
açtı ve Taggia şehrini ele geçirdi. Osmanlı birliklerini Riva Brigoso’ya çıkardı. Daha sonra 
Trablus’taki bölgesini genişletmek için Trablus’a geri döndü. Cerbe’nin batısındaki Misrata 
ve Zuwarah’ı ele geçirdi. Güneye inerek topraklarını Gebel’e kadar genişletti.

 9.6. Ponza Savaşı ve Batı Akdeniz’deki Seferler (1552 Harekatı)

 1552 yılında, Sultan Süleyman Osmanlı donanmasının komutanlığına Turgut Reis’i 
atadı. Osmanlı Sultanı ile Fransa Kralı II. Henry arasındaki anlaşma çerçevesinde Turgut 
Reis İtalya’ya yöneldi. Pantelleria Adası’nın ele geçirmeden ilk önce Sicilya Adası’ndaki 
Augusta ve Licata’ya asker çıkardı. 1552 Temmuz ayında, Sicilya’daki Taormina şehrine 
asker çıkardı ve daha sonra Tiren Denizi’ndeki Policastro Körfezi’nin limanları kullanılmaz 
hale getirildi. Daha sonra Napoli Körfezi’nde Sinan Paşa komutasındaki diğer Osmanlı 
filosu ve Fransız amiral Polin de la Garde komutasındaki Fransız filosu ile buluşmadan 
önce, çizmenin ucundaki Palmi şehrine asker çıkardı ve şehri ele geçirdi. Buluşma noktasına 
vardıktan sonra, Turgut Reis, gemilerini Formia yakınlarındaki Scauri plajı açıklarına 
demirletti. Orada Sinan Paşa’nın filosu ile buluştu, ancak Fransız müttefikler zamanında 
gözükmediler. Bir kaç gün bekledikten sonra, gecikme veya erteleme halinde geri dönülecek 
şeklindeki Süleyman’ın emri üzerine, Sinan Paşa İstanbul’a geri dönmeye karar verdi. Turgut 
Reis Sinan Paşa’yı kendisine katılmaya ikna etti ve müşterek donanma Korsika ile Sardunya 
adalarının birçok limanını bombardıman etti. Ponza Adası’nı ele geçirdi. Türk donanması 
buradan Roma’nın da içinde bulunduğu Lazio’ya yelken açtı ve Fransa Kralı II. Henry’nin 
Vatikan’ın mülklerine zarar verilmeyeceği konusunda Papa’ya garanti vermesine rağmen 
Papalık’a ve Napoli Krallığı’na ait limanları bombaladı. Kötü hava koşulları nedeniyle 
Turgut ve Sinan Paşa Napoli Körfezi’ne geri döndüler, Masa Lubrense ve Sorrento’ya asker 
çıkararak iki kasabayı da ele geçirdiler. Daha sonra Pozzuoli ve Minturno ile Nola arasındaki 
tüm kıyıları zaptettiler. Karşılık olarak, Andrea Dorya 40 gemi ile Cenova’dan Napoli’ye 
hareket etti. İki donanma Napoli açıklarında karşılaştıklarında Turgut Reis 7 kalyonu ele 
geçirmeyi başardı. Gemilerde, içinde Kutsal Roma İmparatorluğu’nun çok sayıda Alman 
askeri ve başlarında Albay Madruzzi bulunuyordu. İki donanma daha sonra güneye doğru 
gittiler. 5 Ağustos 1552 günü Turgut Reis Ponza Savaşı’nda Andre Dorya komutasındaki 
İspanyol-İtalyan donanmasını mağlup etti.

 9.7. Turgut Reis’in Akdeniz Beylerbeyliği (1553 Harekatı )

 Zaferi takiben Sultan Süleyman Turgut Reis’i Akdeniz Beylerbeyliği’ne atadı. 
Mayıs 1553’de Turgut Reis 60 kalyon ile Ege Denizi’ne yelken açtı. Çizme’nin ucunun 
güneyindeki Crotone’u ve Calabria kalesini ele geçirdi. Buradan içerilere yürüdü. Daha 
sonra Sicilya’ya asker çıkardı ve Licata’da durup su ikmali yapana kadar adanın büyük bir 
kısmını yağmaladı. Akabinde Güney Sicilya’daki Sciacca ve Modica’ya taarruz etti. Buradan 
Tavolara ve Sardunya adalarına gitti. Daha sonra Porto Ercole, Marciana Marina, Rio ve 
Capoliveri şehirlerini ele geçirdi. Korsika’ya hareketle, Osmanlı müttefiki olan Fransa adına 
Bonifaci, Bastia ve Calvi şehirlerini aldı. Bunun karşılığında kendisine savaşta harcanan 
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cephane bedeli olarak 30 bin altın düka ödendi. Korsika’dan ayrılan Turgut Reis Elba’ya 
döndü ve Piambino ve Portoferrario’yu ele geçirmeye teşebbüs etti. Vazgeçerek İstanbul’a 
geri dönmeden önce, Pianosa Adası’nı ve 1535’de Barbaros tarafından ele geçirilen Capri 
kalesini yeniden ele geçirdi.

 9.8. 1554 Harekatı

 1554’de 60 kalyon ile Boğaz’dan geçerek kışı Sakız Adası’nda geçirdi. Buradan 
Adriyatik’e yelken açtı. Vieste ile Foggia yakınındaki Vieste’yi13 ele geçirdi ve yağmaladı. 
Dalmaçya’ya geçen Turgut Reis, Ragusa Deniz Cumhuriyeti’nin başkenti Ragusa’yı14 
bombaladı. Ağustos 1554 de Orbetello’ya asker çıkardı ve Tuscany sahilllerine akınlar 
düzenledi.

 9.9. 1555 Harekatı

 1555 Temmuz ayında Turgut Reis çizmenin ucundaki Capo Vaticano şehrine asker 
çıkardı. Buradan Ceramica ve San Lucido’ya yürüdü, Paola ve Santo Noceto şehirlerini ele 
geçirdi. Daha sonra Elba’ya yelken açtı ve Piombino’ya taarruz etmeden önce Populoina 
şehrini ele geçirdi. Buradan Korsika’ya yelken açtı ve Bastia’yı tekrar yağmalayarak 6 bin 
esir aldı. Sardunya Adası’na yelken açmadan ve limanlarını bombalamadan önce, Calvi’ye 
saldırdı. Buradan Liguria bölgesine dönen Turgut Reis, Ospedaletti’ye asker çıkardı ve şehri 
ele geçirdi. İstanbul’a dönmeden önce San Remo’ya asker çıkarttı.

 9.10. Trablus Paşası Turgut Reis (1556 Harekatı)

 1553’de beylerbeyi olan Turgut Reis, 1556’da paşa rütbesine yükseltildi. Turgut Reis 
Trablus’un kale duvarlarını güçlendirdi ve bir baruthane inşa ettirdi. Aynı zamanda liman 
savunma tabyaları da güçlendirildi. Eski San Pietro kalesi yerine Turgut Kalesi inşa ettirildi. 
1556 Temmuz ayında tekrar yelken açan Turgut Reis, Lampedusa Adası’nda bulunan Cape 
Santa Maria’ya asker çıkardı. Burada Malta’ya cephane nakleden bir Venedik gemisini ele 
geçirdi. Daha sonra Liguria bölgesine gelen Turgut Reis, Bergeggi ve San Lorenzo’yu ele 
geçirdi. 1556 Aralık ayında Tunus’un Gafsa şehrini ele geçirdi ve kendi topraklarına kattı15. 

 9.11. 1557 Harekatı

 Turgut Reis 1557 yazında 60 kalyonluk bir donanmayla Boğazlardan geçerek Taranto 
Körfezi’ne geldi. Calabria’ya asker çıkardı ve Cariati’ye taarruz etti. Şehri ele geçirdi. Daha 
sonra Apulia limanlarına asker çıkardı.

13 Bugünkü Brindizi şehri civarı.
14 Bugünkü Dubrovnik.
15 Kışın harekat yapabiliyorlar.
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 9.12. 1558 Harekatı

 Turgut Reis 1558’de Trablus’un 70 mil güneyindeki Gharyan’ı topraklarına kattı. 
Yeniçeri kuvvetleri ile Ben Oulid hanedanını yenerek onların topraklarını Osmanlı 
topraklarına ekledi. Cerbe Adası ve çevresindeki toprakları yeniden fethetti. Daha sonra 
Taorga, Misrata ve Tagiore’yı aldı. 1558’in Haziran ayında Messina Boğazı’nda Piyale 
Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasına katıldı. İki amiral Reggio Calabria şehrini ele 
geçirip yağmaladılar. Buradan Turgut Reis Salerno Körfezi’ndeki Amalfi’ye asker çıkardı. 
Massa Lubrense, Cantone ve Sorrento’yu ele geçirdi. Daha sonra, Sicilya’nın kuzeyinde 
8-9 adadan oluşan Aeolian Adaları bölgesine gitti. Adalardan bir kaçını ele geçirdi. Takiben, 
Tuscany sahillerini, Torre del Greco ve Piombino’ya asker çıkardı. Ağustos ayında Malta 
açıklarında bir kaç gemiyi ele geçirdi. Eylül 1558’de tekrar Piyale Paşa’ya katıldı. İki 
amiral Minorka Adası’ndaki Ciutadella’yı ele geçirmeden önce, İspanya sahillerine çıkarma 
yaptılar. Minorka Adası’ndaki limanların birçoğunu tahrip ettiler.

 9.13. 1559 Harekatı

 1559’da Turgut Reis İspanyolların Cezayir’e saldırılarını püskürttü ve Trablus’taki 
bir isyanı bastırdı. Aynı yıl, Messina yakınında bir Malta gemisini ele geçirdi. Malta 
Şövalyeleri’nin Trablus’a saldıracakları haberini alan Turgut Reis geri dönmeye ve şehrin 
savunmasını güçlendirmeye karar verdi. 

 9.14. Cerbe Deniz Savaşı (1560 Harekatı)

 Bu arada Turgut Reis’in birçok düşmanı vardı. Genelde Osmanlı’nın düşmanları 
onun da düşmanıydı. Ancak pratikte Tunus ve civarındaki aşiret reisleri asıl düşmanı 
oluşturuyordu. 1560 yılında aşiret reisleri ile Sicilya Kral Naibi Cerda arasında bir ittifak 
oluşturuldu. İspanya Kralı II. Philip, Trablus’un alınması için güçlerin birleştirilmesini 
emretmişti. Bu sefer başarısızlıkla sonuçlandı. Piyale Paşa ve Turgut Reis, Cerbe Deniz 
Savaşı’nda II. Philip’in Kutsal Birlik donanmasını yendiler.

 9.15. 1561 Harekatı

 Mart 1561’de Turgut ve Uluç Ali Reisler Sicilya’nın batısındaki Marettimo 
Adası’ndaki Vincenzo Cicala ve Luigi Osorio’yu ele geçirdiler. Haziran 1561’de Turgut 
Reis Stromboli Adası’na asker çıkardı. Temmuz ayında, Şövalye Guimarens emrindeki 7 
kalyonu ele geçirdiler. Daha sonra Guimarens 3 bin duka altın karşılığında serbest bırakıldı. 
Gozo Adası’nda ikmal ve bakım molası verdikten sonra Trablus’a geri döndü. Ağustos 
1561’de Napoli şehrini ablukaya aldı ve 35 gemiyi limanda hapsetti.

 9.16. 1562 Harekatı

 Nisan 1562’de Kendisi İspanya’nın kontrolünde bulunan Oran şehrini kuşatırken, 
Malta Adası’nın her köşesini araştırmak için gemilerini keşfe gönderdi. 



108

 9.17. 1563 Harekatı

 1563’de İspanya’nın Granada bölgesinin sahillerine asker çıkardı. Almunecar 
gibi kıyı yerleşimlerini ele geçirdi. 4 bin esir aldı. Daha sonra Granada’nın doğusundaki 
Malaga’ya asker çıkardı. Nisan 1563’de Salih Reis komutasında Oran’ı kuşatan ve Mers-el-
Kebir kalesini bombardıman eden Osmanlı donanmasına 20 kalyon ile destek verdi. 1563 
Eylül ayında Napoli’ye yelken açtı. Capri Adası yakınında değerli yük ve İspanyol askeri 
taşıyan 6 gemiyi ele geçirdi. Napoli yakınındaki Chiaia’yı ele geçirdi. Buradan Liguria 
ve Sardunya Adası bölgesine gitti. Sahil kasabaları Oristano, Marcellino ve Ercolento’ya 
akınlar düzenledi. Oradan Adriyatik’e geçti Apulia ve Abruzzoya asker çıkardı. Daha sonra 
Messsina yakınındaki San Giovanni’ye 28 kalyonluk bir kuvvetle iki defa asker çıkardı. 
Ekim 1563’de Sicilya’nın doğusundaki Capo Passero yelken açtı. Bir kere daha Gozo 
Adası’na geldi. Burada şövalyelerle kısa bir çatışma yaşadı.

 9.18. Malta Kuşatması ve Turgut Reis’in Ölümü (1565 Harekatı)

 Sultan Süleyman Malta’nın kuşatılmasına karar verdiğinde Turgut Reis, 31 Mayıs 
1565’de Osmanlı donanma komutanı Piyale Paşa’ya katıldı. Turgut Reis’in toplam gücü; 
1600 asker (bazı kaynaklara göre 3 bin) ve 15 gemi (13 kalyon, 2 kadırga) idi. Birliklerini 
Marsa Muscietto’nun girişinde karaya çıkardı. Şimdi bu yer Turgut Reis’in adıyla “Dragut 
Point” olarak anılmaktadır. Burada Fort Elmo kalesini kuşatan Lala Mustafa Paşa’nın 
emrine girdi. Ona öncelikle Gozo Kalesi’nin ve eski Malta’nın başşehri olan Mdina’nın 
ele geçirilmesini tavsiye etti. Bu tavsiyeler dikkate alınmadı. Turgut Reis, Büyük Liman’ın 
girişini kontrol eden St. Elmo kalesinin daha fazla ateş altında tutulması için topları yeniden 
düzenledi. Kendisine ait 30 topla bombardımana katıldı. Sadece 24 saat içinde Osmanlı 
top atışları 6 bini bulmuştu. St. Elmo ve St. Angelo kaleleri arasındaki irtibatı kesmek için 
Turgut Reis, bütün kuşatmanın St. Elmo’da yoğunlaştırılmasını emretti. 17 Haziran 1565 
günü, St. Angelo kalesinden ateşlenen bir topun güllesi Türk topçu bataryalarının yakınına 
düştü. Bu patlamadan Turgut Reis’in öldürücü bir yara aldığı görüldü. Turgut Reis 6 gün 
sonra 23 Haziran 1565’de şehit oldu. Osmanlılara zarar veren ve onları zayıflatan, Turgut 
Reis’in Mdina ve Gozo’nun ele geçirilmesi tavsiyesinin asla yerine getirilmemesiydi. 
Özellikle Malta kuvvetleri Mdina’dan Türk birliklerini hırpaladı ve anahtar şehir olan 
Sengla’nın Osmanlı kuvvetlerinin eline geçmesini önledi. Turgut Reis’in naaşı Uluç Ali 
Reis tarafından Trablus’a getirilerek toprağa verildi. Bradford, Turgut Reis’in ölümü ile 
değişen durumu şöyle değerlendirmektedir: “Şövalyeleri Trablus’tan sürmüş olan Turgut 
yaşasaydı, Malta’da da benzer bir başarı elde edebilirdi. Geldiği andan itibaren, başa çıkılmaz 
yetenekleriyle kuşatmanın şeklini bütünüyle değiştirmişti. Büyük ölçüde onun birlikleri ve 
topçuları dizişi sayesinde, Saint Elmo sonunda düşmüştü”16. Doria et Barberousse’de Amiral 
Jurien de la Graviere onun hakkında şöyle yazmıştı: “Turgut Barbaros’tan üstündü. Canlı 
bir deniz haritası olan Turgut, bilimi cesaretle birleştirdi. Onun bilmediği hiç bir koy, yelken 
açmadığı hiç bir kanal yoktu. Etrafındaki herkes çaresizken araç ve çare bulmada dahiydi, 
büyük tehlikelerden beklenmedik yöntemlerle kurtulmada üzerine yoktu. Eşi bulunmaz bir 

16 Ernle Bradford, Akdeniz, s. 325.



109

kaptandı; Şövalye Romegas (Malta kuşatması sırasında orda olan ve St. Jean Tarikatı’nın en 
büyük denizcilerinden biri) dışında, deniz savaşlarında bir eşi yoktu. Karada, V. Charles ile 
II. Philipe’nin en iyi generalleriyle karşılaştırılacak kadar becerikliydi. Esirliğin güçlüklerini 
biliyordu ve kendi esirlerine insanca davranırdı. Her bakımdan bir karakterdi. Hiç kimse 
ondan daha fazla Kral ünvanı taşımaya layık değildi. Onunla ilgili anlatılan bir öyküye 
göre, bir kaç yıl önce Maltız adalarında öleceği Turgut’un içine doğmuştu. Kardeşinin 
öldürüldüğü küçük Gozo Adası’na baskındaydı ve şöyle dediği anlatılır: “Bu adada ölümün 
gölgesini hissettim! Benim de şövalyelerin toprağında öleceğim yazılmış”.

 10. Turgut Reis’ten Kalanlar

• Birçok Türk savaş ve yolcu gemisine onun adı verildi.

• Turgut Reis, Türkiye’de büyük ünü ile anılmakta ve saygı gösterilmektedir. Doğduğu 
yerdeki belde Turgutreis olarak adlandırılmıştır.

• İtalya’da Liguria bölgesindeki birçok kıyı kasabasında Turgut Reis, yıllık ‘Dragut 
Festivali’ ile anılmaktadır.

• Malta’daki Tigne şehrinin ucundaki burun ‘Dragut Burnu’ olarak anılmaktadır. Turgut 
Reis 1565’deki Malta kuşatmasında St. Elmo Kalesi’ni dövmek için ilk topçu bataryasını 
buraya yerleştirmiştir.
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Piri Reis’in Haritalarında...

Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye kitabında Korsika haritası.
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 Turgut Reis’in izinde...

KORSİKA: 

1540(?)’ta Turgut Reis gemilerinin onarımı için Korsika’da iken, Andrea 
Doria’nın yeğeni Jan (Gianetino) Doria’nın fi losunun ani baskını sonucu 
Cenova’ya esir düşmüştür.

......

1553’te Korsika, Osmanlı-Fransa ittifakı gereğince, Turgut Reis 
komutasındaki müttefi k donanma tarafından alınmıştır. 17 Ağustos’ta 
Peştiye (Bastia)’nın muhasarası esnasında, adayı kurtarmaya gelen Cenova 
kuvvetleri, Reis’in emrindeki birlik tarafından bir meydan muharebesinde 
bozguna uğratılmıştır. Ada ele geçirildikten sonra Fransızlarla çıkan ihtilaf 
sonucu Turgut Reis adadan ayrılmıştır. Reis Korsika’dan 7.000 Müslüman 
esiri kurtarmış ve 15.000 esirle İstanbul’a dönmüştür. Aynı yılın sonlarına 
doğru ise ada Fransızlar tarafından muhafaza edilememiş ve Andrea Doria 
komutasındaki kuvvetler burayı geri almışlardır. 
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ABDELKEBİR DARGHOUTH’UN KALEMİNDEN 
TURGUT REİS VE TUNUS’TAKİ TORUNLARI 
TURGUT REIS AND HIS DESCENDANTS IN TUNISIA 

WRITTEN BY ABDELKEBİR DARGHOUTH

M. Ebru ZEREN *
 Özet

 Abdelkebir Darghouth (1902-1991), Turgut Reis’in Tunus’taki torunlarından 
olup “Paşa’dan Torunlarına” adlı eserinde Turgut Reis’in hayatı, seferleri ve Tunus’taki 
torunlarının meslek ve icraatleri hakkında bize önemli bir kaynak sunan, Tunus’ta 
önemli devlet görevlerinde bulunmuş, vatansever bir zattır. Turgut Reis tarihini kısa ve 
öz şekilde aktarmasına rağmen tarih ve olayları titizlikle araştırdığını belirtir. Libya’dan 
Tunus’a göç eden Turgut Reis’in torunlarının kişiliği, mesleği ve Tunus’un tarihindeki 
yerini açıklaması sebebiyle aile şeceresi olarak tek kaynaktır. Ayrıca eser, Tunus’un 
Fransız yönetimi ve bağımsızlığına kavuşması dönemlerini aktarması yönüyle bir 
araştırma eser olmaktan çok, yazarın aile efradının siyasi hareketlerine tanıklık etmesi 
ve Tunus beyleriyle olan yakın ilişkisi sebebiyle kaynak eser niteliği taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Turgut Reis, Abdelkebir Darghouth, Tunus tarihi, Fransız yönetimi.

 Abstract

 Abdelkebir Darghouth (1902-1991), being a descendant of Turgut Reis in Tuni-
sia, is a patriot person who has been engaged in many important state employments in 
Tunisia and who offers us an important documentary regarding Turgut Reis’ life, wars 
together with the professions and achievements of his descendants in Tunisia within 
his book “From Pacha to His Descendants”. He mentions that although Turgut Reis life 
is summarized shortly in his book, he researched related events and history carefully. 
This is also the single source document on family geneology of his descendants who 
migrated from Libia to Tunisia, which informs about their personalities, professions 
and their place in Tunisian history. Besides, from the point of Tunisian history during 
French domination and the period of freedom activities, this book is more than a re-
search document due to the fact that the writer has witnessed the political activities of 
his family members and has built strong relationship with Tunus beys.

Key Words: Dragut, Abdelkebir Darghouth, family geneology, Tunisian history, French 
domination.

*Doktora Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı.
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ABDELKEBİR DARGHOUTH’UN KALEMİNDEN    
TURGUT REİS VE TUNUS’TAKİ TORUNLARI

         M. Ebru Zeren

  “Dedem Turgutreis Karabağlı Yusuf (Akhan)’ın aziz hatırasına...”

 Turgut Reis, Türk denizcilik tarihi ve Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuzey Afrika 
yönetimi açısından çok önemli bir asker ve devlet adamı olmakla birlikte ne yazık ki, 
onun hakkında araştırma yapmak isteyen bir araştırmacı, Türk kaynaklarından çok yabancı 
kaynaklara başvurmak zorunda kalmaktadır. Üstelik Turgut Reis’in Kuzey Afrika’da kalan 
ailesi hakkında bilgi veren bir Türk kaynağı bulunmamaktadır. Abdelkebir Darghouth’un 
Fransızca’dan tercüme ederek ele aldığımız Paşadan Torunlarına1 adlı eseri, bahsettiğimiz 
ilk konuya bir nebze katkıda bulunmakla birlikte asıl olarak ikinci konuda temel kaynak 
görevi görmektedir. Zira Abdelkebir Darghouth, Turgut Reis’in Libya’dan Tunus’a göç eden 
ailesinden olup ele aldığımız eserinde aile şeceresini çıkarmak için yaptığı araştırmaların 
sonuçlarını bize sunmaktadır. Kendisi de Tunus’un 1881-1956 yılları arasında yer alan 
Fransız yönetimi esnasında idari görevlerde bulunmuştur ve gerek kendisi, gerek babası ve 
kardeşlerinin Tunus milli mücadelesini yürüten ve bağımsız devletini kuran Habib Bourgiba 
ile yakınlığı bilinmektedir. Dolayısıyla eser Turgut Reis tarihi açısından araştırma eser 
özelliği taşısa da aile şeceresi ve Tunus’un milli mücadelesini yansıtması açısından birinci 
elden kaynak olarak düşünülmelidir. 

 Ele alınan eserde Turgut Reis’ten genellikle “Turgut Paşa” olarak bahsedildiği halde 
biz ondan alıştığımız ve bizi heyecanlandıran “reis” ünvanıyla bahsetmeye karar verdik. 
Eserde adı geçen kişilerin isimlerini eserde olduğu gibi Fransızca yazılışlarıyla almakla 
birlikte bu çoğunlukla Türklerde de kullanılan Arapça isimlerin kolaylıkla anlaşılacağını 
düşündük.

 Turgut Reis’in yabancıların dilinden düşmeyen “Dragut” isminden gelen soyadıyla 
Darghouth, eserinin önsözünde, bu eserden önce ve kendisinin de bulunduğu, 1 Aralık 
1966’da Türkiye Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay onuruna verilen bir davetten sonra bir 
Tunus gazetesinde “Turgut Paşa: Tunus Tarihinin Bir Sayfası”2 adı altında makaleler kaleme 
aldığını; daha sonrasında ise bu eseri Turgut Reis’in torunlarından, Tunus tarihinin Hafsid 
Hanedanlığı’ndan Ahmed Bey dönemine dek geçen dönemi anlatacak şekilde genişleterek 
yazdığını belirtir.

 Eser, üç bölümde ele alınmıştır. İlk bölümde, Tunus’un Osmanlı idaresine geçmesi ve 
Turgut Reis’in faaliyetlerininin anlatıldığı tarihi dönemin özeti yer almaktadır.3 Bu bölüm 
hakkında yazar Turgut Reis konusunda çok araştırma yaptığını, özellikle yer isimleri ve 

1 Abdelkebir Darghouth, Du Pacha A Son Descendant, Imprimerie Les Nouvelles Presses, Tunis, Novembre 
1977.

2 Makaleler için bkz. Abdelkebir Darghouth, “Dragut Pacha: une page de l’histoire tunisienne”, La Presse, 25 
Fevrier-8 Mars, 1967.

3 Darghouth, Du Pacha..., s. 7- 39.
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tarihler konusunda hassas davrandığını ve eski Tunus büyükelçisi Adnan Bulak’ın ona 
Ankara’dan getirttiği Osmanlıca belgeleri Doktor Abdeljelil Temimi’ye çevirttiğini ve her 
ikisine de bu kitaba katkılarından dolayı teşekkür ettiğini yazmaktadır. İkinci bölümde 
yazarın aile şeceresi çalışmasının sonuçları yayınlanmıştır.4 Son bölümde ise yazarın kendi 
yaşamından kesitlerle Tunus’ta Fransız yönetiminin son dönemleri ve bağımsızlığa kavuşma 
sürecindeki tanıklıkları yer almaktadır.5 Son bölümün doğrudan Tunus tarihiyle ilgili olması 
sebebiyle bildirimizde ilk iki konu hakkında bilgi verilmiştir. Ancak, bu bölümde yer alan 
ve zayıf Tunus beylerinin Fransız yönetimine Tunus kapılarını açan Bardo ve La Marsa 
Antlaşmaları, bağımsızlığından ödün vermenin ülke ve millet için ne gibi sonuçlara yol 
açabileceğini göstermesi ve ibret verici olması açısından önemli olduğunu belirtmeden 
geçemeyeceğiz. Yazımızda, bütünlüğü korumak amacıyla eserde anlatılan olaylar Abdelkebir 
Darghouth’un kaleminden aktarıldığı gibi ele alınmış; ancak başka kaynaklardan aldığımız 
bilgiler dipnotlarda belirtilmiştir.

 Türklerin Tunus’a gelmesi aslında Hafsid Hanedanlığının çöküşünün başlaması 
sebebiyle olmuştur. 1573’e dek sürecek bu hanedanlık ismini 1207’de Alhomadların başı 
olan en-Nasir tarafından Tunus’a yönetici olarak atanan Abu Muhammed Abdel Muhad 
el-Hafid’den almıştır. Hafsidlerin egemenlikleri kendine emir ünvanı Abu Zekeriya Yahya 
tarafından 1229’a doğru başladı ve onun saltanatı Tunus tarihine refah bir dönem olarak 
geçti. Alçakgönüllü ve hayırsever bir devlet adamı olan Abu Zekeriya Yahya Kuzey 
Afrika’yı, hatta İspanya’nın bir bölümünü ele geçirdi. Yirmi yedi hükümdar boyunca süren 
refah dönemi 1525’e doğru kardeşler, hatta baba-oğul arası gelişen taht kavgaları sebebiyle 
zayıfladı. 1525’de Mulay Muhammed Ben Hafsen el-Hafsi’nin ölümüyle kardeşler arası 
çıkan taht kavgasında tahta oturan Hassen el-Hafsi’nin kardeşlerinden biri, Cezayir’e hakim 
olan ve bu konuda Yavuz Sultan Selim’in iznini alan Barbaros Hayreddin’in himayesine 
girdi.6 Bu sebeple Mulay Hassen el-Hafsi7 Almanya İmparatoru ve o dönemde İspanya Kralı 
olan Charles Quint (Şarlken)’den destek istedi. Böylelikle İspanyollar haçlı edasıyla Tunus’a 
girdi ve çok kişiyi öldürdüler. Barbaros Hayreddin Cezayir’e çekildi, ancak İspanyolların ve 
Mulay Hassen’in otoritesini tanımak istemeyen Sus, Monastir ve Kayruvan halkı ayaklandı.

 Daha sonra İspanya’ya tekrar yardım istemeye giden Mulay Hassen’in tahtına oğlu 
Ahmed geçti ve 1543’te babasının gözlerini oydurdu. Bu kez Cezayir yöneticisi Ali Paşa 
Tunus’u işgal etti.8 Babası gibi İspanyollardan yardım isteyen Ahmed, bu yardım teklifi 

4 Darghouth, Du Pacha..., s. 39-83.
5 Darghouth, Du Pacha..., s. 83-167.
6 Yazarın çok kısa bahsettiği bu kişi Reşid olup Kâtib Çelebi onun Hayreddin Paşa ile devlet kapısına gelip 

kendisine aylık bağlandığını söyler. Ayrıca Hayreddin Paşa padişahtan Tunus şehri ve donanmanın kışlamasına 
uygun olan Halkü’l-Vad’ın fethi için buyruk almış ve Tunus’ta seferlere girişmiştir. Detaylı bilgi için bkz. Katip 
Çelebi, Deniz Savaşları Hakkında Büyüklere Armağan, Tuhfetü’l-Kibâr Fî Esfâri’l-Bihâr, Kabalcı Yayınevi, 
İstanbul 2007, s. 62  

7 İsmi Türkçe Mevlay Hasan olarak zikredilir. Bu sefer yukarıdaki dipnotta bahsedildiği üzere Barbaros Hayreddin 
Paşa komutasındaki Türk kuvvetlerinin Andrea Doria komutasındaki haçlı ordusuna karşı (İspanyol, Alman, 
Portekiz, Napoli, Ceneviz-Paplık askerleri ve Malta şövalyeleri) 21 Temmuz 1535’te Halkü’l-Vad kalesini alarak 
Tunus’ta sağladığı ilk fetihtir. Ancak Mevlay Hasan’ın Halkü’l-Vad dışındaki Tunus topraklarında yeniden 
egemenlik sağlamasıyla hiç bir yerden yardım alamayan Barbaros Hayrettin Paşa Tunus’u terkedip Bon üssüne 
çekilmiştir. Bkz. Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi III. Cilt 3. Kısım Eki, Tunus’un Fethi (1574), T.C. Genelkurmay 
Harp Tarihi Başkanlığı Harp Tarihi Yayınları, Seri no:2, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1978, s. 1.

8 Burada Uluç (Kılıç) Ali Paşa’nın 1569’daki Tunus Harekatından bahsedilmektedir.
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karşısında ülkenin yarısını istedikleri için kabul etmedi. Bu öneriyi kardeşi Muhammed 
Ben Hassen el-Hafsi kabul edince İspanyollar yeniden Tunus’a girdi. Ancak bu kez kayıtsız 
kalamayan Kanuni Sultan Süleyman 1573’te büyük bir ordu ile Sinan Paşa’yı Tunus’a 
gönderdi. 

 Sinan Paşa İspanyolları yenip hain Tunus hükümdarını İstanbul’a götürdü ve 
hanedanın bu son hükümdarı hapiste öldü. Böylelikle başlangıcı çok parlak olan, zaferlerle 
dolu hanedan sona erdi. Oysa bu dönemde tarım çok gelişmiş ve Tunus ekonomisi en ileri 
Avrupa ülkelerininki kadar, hatta daha iyi duruma gelmişti. Beşinci hükümdar olan Ebu 
Zekeriya zamanında ülke sınırları çok genişlemiş, Fez’den Kızıl Deniz’e dek bütün Kuzey 
Afrika, hatta Mekke ona bağlılığını bildirmişti. İşte bu çöküş Türklerin geliş nedenini 
açıklamaktadır. İlk gelen Oruç ve kardeşi Barbaros Hayreddin’i Turgut Reis izlemiştir.

 Turgut Reis’in hayatına gelince, Turgut Reis 1485’te Anadolu’nun Sardaloz 
bölgesinde, Menteşe’nin bir yönetim bölgesi olan Muğla’nın, şimdi kendi ismini taşıyan 
küçük bir köyünde dünyaya geldi. Dragut ismi ona Cenevizliler ve İspanyollar tarafından 
verilmiştir.

 Turgut Reis’in ailesi fakirdi ve toprağı işleyerek para kazanıyordu. 14 yaşından 
itibaren bir kadırgada çalışmaya başladı. Çımacılıktan sonra top kullanmayı öğrendi ve 
kendi başına savaş kahramalıklarını göstereceği bir gemiye sahip oldu. Cezayir’e gidip 
Barbaros Hayreddin’in hizmetine girdi. Hayreddin onu 1515’den itibaren sonu başarıyla 
taçlanan pek çok sefere gönderdi. Bunun sonucunda ona küçük bir kuvvet verip gerçek 
askeri kariyerini başlatmak üzere Sicilya ve Napoli kıyılarına gönderdi. Artık Hristiyan 
gemileri kıyılardan uzaklaşmayı göze alamıyordu. İtalya’nın bütün limanlarında Turgut 
Reis’in kuvveti görünüyor , “Dragut geliyor!” cümlesi ağızdan ağıza dolaşıyordu.

 Cenova’nın ünlü bir ailesinden gelen Andrea Doria buna son vermeye karar verdi. 
Fransız kralı I. François’nın 1524’de donanmasını teslim ettiği Andrea Doria, daha sonra 
Charles Quint (Şarlken)’in hizmetine girdi ve Cenova’nın tartışmasız efendisi oldu. Dragut 
ile karşılaşma görevini yeğeni Janetin Doria’ya verdi. Karşılaşma 1540’da Korsika kıyısı 
yakınlarında gerçekleşti. Hem kara, hem denizden saldırılan ve kendisinden büyük bir 
kuvvet karşısında bulunan Turgut Reis yenildi ve hapsedildi.

 Turgut Reis dört sene boyunca hapiste kaldı ve kalyonlarda kürek çekmeye mahkum 
edildi. 1544’te Barbaros Hayreddin bir kuvvetle Cenova’ya gelip Turgut Reis’i istedi. 

Turgut Reis coşkuyla karşılandı ve Hayreddin “Turgut benden daha cesur” diyerek ona 
hediye olarak bir savaş gemisi verdi. İntikam almak isteyen Turgut Reis hemen Napoli’ye 
saldırdı, pek çok köyü yağmaladı, esir ve ganimet aldı.

 1546 Temmuz’unda Barbaros Hayreddin’in ölümüyle, Sultan Süleyman Turgut’a 
askeri bir kuvvet verdi ve onu “Reis” (amiral) olarak adlandırdı. O zaman İspanyollarla 
savaşmak üzere Sus, Monastir ve Sfax’a gitti. 

 Turgut Reis bir şef ve olağan bir asker olmaktan çok, gözüpek bir adam ve çok 
kabiliyetli bir denizciydi. Onun korsan ve deniz eşkiyası olduğu söylenmiştir. Fransızların 
korsan tanımı için ise Resimli Yeni Larousse’un 300. sayfası şöyle der: “Korsan: ... 
Fransa’da düşmanla savaşan korsanlar en büyük adamlardan sayılırdı (Jean Bart)”. Turgut 
Reis’e gelince o, hiç bir İslam ülkesine saldırmamıştır.
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 Napoli, Cenova, Malta, Tripoli, Cerba önlerine pek çok başarıyla sonuçlanan saldırı 
yaptı. 1548’de Napoli Körfez’ine girdi. Castelmare şehrinden bin  kişiyi hapsetti. Turgut 
Reis temel savaş sahası olan Cerba’da Türk asıllı bir Cerbalı ile evlendi. Gabes, Sfax, Sus ve 
Monastir limanlarını aldı. 1548-1550’de İspanyol himayesindeki Hafsidlerin elinde yalnızca 
Tunus şehri kalmıştı. 1550’de İspanya’ya gidip Valens körfezinin kuzeyindeki şehirleri 
bombaladı. Turgut Reis’i Tunus’tan çıkarmak üzere İspanyol-İtalyan kuvvetleri Mehdiye 
şehrini kuşattı ve aldı. Aynı sene Andrea Doria liderliğindeki kuvvetler Cerba’da Turgut 
Reis’in kuvvetini çembere aldı. Ancak Turgut Reis düşmanı oyalayarak ve kandırarak 
adanın öbür tarafına akan bir dereyi kazıp boş gemileri ordan geçirerek kaçmayı başardı.

 1551 ilkbaharında Turgut Reis İstanbul’a çağırılarak Malta adasını alması 
istendi. Turgut Reis başkanlığındaki donanma savaşı kazandı, kale yıkıldı ve Malta’nın 
kuzeybatısındaki Garo adası alındı.

Libya’nın merkezi ve Bingazi’nin Türklerin elinde olmasına karşın, Trablus’u ele geçirmiş 
olan Malta Şövalyelerini ve İspanyolları oradan çıkarmak isteyen Sultan Süleyman bu 
görevi Sinan Paşa’ya verdi. Bu işte Turgut Reis’in desteğini almak için değerli taşlarla süslü 
bir kılıç ve Kur’an ile birlikte ona Trablus yöneticiliği sözü verdi.

 Turgut Reis bunun üzerine 50 gemisi ile Sinan Paşa’nın 120 gemilik donanmasına 
katıldı ve 15 Ağustos 1551’de Trablus’u aldı. Sultan Süleyman’a Turgut Reis’in bağımsız 
olmak istediğini ve kendisine bağlı olmak istemediğini söylemiş oldukları için Turgut Reis’e 
verilen söz yerine getirilmedi ve Trablus yöneticisi olarak Murad Ağa atandı. Bunun üzerine 
Turgut Reis yeniden denize açıldı.

1552 ilkbaharında İtalya’nın güneyi ile Sicilya’yı vurmak üzere Türk donanması Preveze’de 
toplanıyordu. Sadece Turgut Reis’in komutası altında 109 parçalık oluşan donanma 
bulunmaktaydı. Saldırı büyük sayıda askerin karaya çıktığı Messine boğazında başladı. 
Andrea Doria’nın donanmasına 15 Agustos 1552’de Napoli yakınındaki Purzo adasında 
saldırıldı. Şiddetli savaşta Andrea Doria yenildi ve donanmasıyla Sardunya Adası’na doğru 
çekildi.

 1553 Temmuzu’nda Osmanlı yönetimi Turgut Reis’ten, Fransızların Korsika’yı 
almalarına yardım etmesini istedi. 17 Ağustos 1553’te Calvi limanı hariç bütün Korsika 
Turgut Reis tarafından alındı. Korsika’yı koruyamayan Fransızlar Andrea Doria’ya karşı bir 
kez daha Turgut Reis’den yardım istediler. Turgut Reis’in donanması Fransız donanması ile 
Elbe adası yakınında karşılaştı, ama bir kez daha Calvi limanını alamadılar.

 Kayruvanlılar’ın Muhammed Ben Ali Taleb Echabi’nin boyunduruğundan 
kurtarması için yardım istemeleri üzerine, Turgut Reis 1557 Aralığı’nda şehre saldırdı ve 
5000 askerin başında, denizi arkasına alıp Sus’dan hareket etti. Kayruvanlılar’ın Turgut 
Reis’e katılmasıyla zayıf bir direnişten sonra Turgut Reis şehri aldı. Echabi kaçabildi ve 
Hammamet’e sığındı. Başka tarihçiler onun yakalanıp asıldığını söylerler.

   Kayruvan’ı terketmeden önce Turgut Reis, bazı sakinlerin eski Echabi yöneticilerinin 
evlerini yağmaladıklarını ve el koyduklarını öğrendi. Onlara Kayruvan’ın Bit-El-Mal’ına 
ödenecek 1275 dinar para cezası verdi. İki noter tarafından onaylanan bu yazı 1558 Temmuz 
tarihli olup Büyük Kayruvan Cami kütüphanesinde saklanmaktadır.9 

9 Metnin tümü için bkz. Darghouth, Du Pacha..., s. 23-24.
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  Turgut Reis, Kayruvan’daki zaferinden sonra oraya yönetici olarak Haydar Paşa’yı 
bırakıp yeniden seferlere koyulmak üzere yola çıktı. H. XII. yüzyıl sonuna kadar Hıristiyanlar 
(İspanyol, Cenevizli, Sicilyalı ve Almanlar…) ile Müslümanlar arasında savaşlar sürdü. H. 
1391’de Fransız kralı VI. Charles Cenevizlilerle birlikte Mahdia’yı aldığında ve ona niçin 
geldikleri sorulduğunda, Fransızlar, bahane olarak İsa’yı Arapların çarmıha gerdiğini ve 
onların vaftiz ve Meryem’e inanmadığını söylemişlerdir.

  Bir kaç sene sonra Murad Ağa ölünce ve Sultan Süleyman Turgut Reis hakkında 
söylenenlerin doğru olmadığını öğrenince 1556’da onu, 1565’deki ölümüne dek sürdüreceği 
Trablus yöneticiliğine atadı. Aynı dönemde Paşa olarak rütbelendirildi. Turgut Reis, 
yöneticiliği esnasında Trablus’taki kaleyi kuvvetlendirdi, orduyu güçlendirdi ve düzen 
getirdi. Daha sonra içinde defnedildiği türbesinin de yapıldığı, ismini taşıyan güzel bir cami 
yaptırdı.

 1557’de Piyale Paşa’nın yardımıyla Bizerte limanını aldı. 1560 Martı’nda Haçlı 
donanması Cerba’yı işgal etti ve Trablus’a karşı bir saldırıya hazırlandı. Bu güçlü donanma 
İspanyol, İtalyan, Maltalı ve hatta Fransız gemilerinden oluşuyordu. Medina Dükü komutası 
altında 79 savaş gemisinde 12.000 kişi bulunmaktaydı. Cerba’ya çıkan ordu adayı düşman 
atağına karşı güçlendirdi.

 Turgut Reis, Piyale Paşa’nın yardımıyla Sultan Süleyman’dan ne pahasına olursa 
olsun Cerba’yı geri alma emrini aldı ve Türk donanması 14 Mayıs 1560’da oraya geldi. 
Çatışmada Hıristiyan ordusu zayıflar gibi oldu. Ancak adaya iyi yerleşen Haçlılar 
direniyordu. Yine de Turgut Reis önderliğindeki Türk kuvvetleri tarafından dağıtıldılar. 
Altmış gün süren savaşın sonunda, 31 Temmuz 1560’da Cerba kalesinin İspanyol garnizonu 
teslim alındı. Yaklaşık 4000 esir Sultan Süleyman’a götürüldü. Turgut Reis ve Piyale Paşa 
Sultan tarafından ödüllendirildi. Bu savaş ani değişikliklerle çözümlenen pek çok olaydan 
oluşmasıyla dikkat çekmektedir.10 

 Bu önemli zaferi hatırlamak için Turgut Reis Cerba kıyıları üzerinde Haçlıların 
kemik ve kafataslarından oluşan bir kule yükseltti. Üç yüz yıl boyunca orda kalan bu 
kuleyi 1848’de Tunus Beyi Ahmed Paşa başkent Tunus’ta bulunan Fransız büyükelçisi De 
Lagou’nun ricasıyla kaldırttı. 

 Bir kaç sene sonra etrafındakiler tarafından kötü bilgilendirilen Sultan Süleyman 
Malta adasını ele geçirmek istedi. Bakanlarının ve hatta Turgut Reis’in burasının kayalık 
olduğu ve orayı almanın hiç bir askeri avantaj sağlamayacağını söylemelerine rağmen sultan 
kararını değiştirmedi.

 1 Nisan 1565’te Mustafa Paşa komutasındaki kalabalık bir donanma İstanbul’dan 
hareket etti. 19 Nisan’da Malta adası önüne geldi ve ertesi gün saldırılar başladı, binlerce 
asker karaya çıktı. İspanya Kralı 20.000 askerden oluşan bir ordu hazırladı ve Sicilya kral 

10 Yazar burada Aziz Samah tarafından Türkçe yazılan ve Abdesselam Adham tarafından Arapçaya Kuzey 
Afrika’nın Türkleri olarak çevrilen kitabın 70-78. sayfalarından alıntı yapmıştır. Burada Turgut Reis’in adaya 
gelmeden önce düşman donanmasının karşısında Rodos yöneticisi Mustafa Bey, Kürt Oğlu Ahmed Bey ve 
Piyale Paşa’nın üç gün üç gece savaştığı; bu donanmada Napoli Amirali prens ve oğuları, Andrea Doria’nın 
oğlu ve Sicilya prensi gibi önemli şahsiyetler bulunduğu ve yenilgiyi duyunca Andrea Doria’nın “beni bir 
manastıra kapatın” dediği aktarılmıştır. Bkz. Darghouth, Du Pacha..., s. 31-35.
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naibinden Malta adasını iyi savunmasını isteyerek bu ordunun şeflerine Malta adasına 
saldıranların İsa’nın düşmanları olduğunu söyledi.

 2 Haziran 1565’te Turgut Reis pek çok savaş gemisiyle geldi ve Mustafa Paşa’nın 
stratejisinin kötü olduğunu gördü. Ona kuşatmayı kaldırmasını söyleyince Turgut Reis geri 
çekilemeyeceklerini, bunun askerler için şerefsizlik olacağını ve direnmeleri gerektiğini 
söyledi. Genel saldırıyı emretti ve askerlerin başına geçti. Bir havan topunun patlattığı St-
Angelo kalesi taşı Turgut Reis’in başına isabet etti ve elleri, ayakları hareket etmeyecek 
şekilde yaralandı. Bir kaç gün bu şekilde kaldı; ancak Mustafa Paşa’nın zaferin onların 
olduğunu ve kaleyi aldıklarını söyleyince Turgut Reis’in gözleri parladı ve beş gündür 
konuşamaz iken “Allahım, bana ölmeden önce bu mutlu günü gösterdiğin için şükürler 
olsun” diyerek gözlerini ebediyen kapattı. St. Elmo ve St. Angelo kalelerinin Türk silahlarına 
dayanamadığı 16 Temmuz 1565’te Turgut Reis 80 yaşında hayata veda etti.

 Turgut Reis’in naaşı Trablus’a taşındı ve kendi yaptırdığı camide toprağa verildi. 
Paşa fakir doğduğu gibi fakir öldü ve şanlı isminden başka bir miras bırakmadı.

 Turgut Reis’in torunlarının konu alındığı ikinci bölüme gelince, önce Trablus’ta 
yaşayan ailenin ardından Tunus’a göçtüğünü öğreniyoruz. Yazar, bütün araştırmalarına 
rağmen şecerede ancak Muhammed Ben Murad Ben Hamuda Paşa el-Muradi tarafından 
alçakça öldürülen dedesi Youssef Darghouth’a kadar geldiğini belirtmektedir. Onun trajik 
ölümü Muhammed Ben Murad ve kardeşi Ali’nin Tunus hakimiyetini elde etme rekabetinden 
kaynaklanmıştır ki, bu olay Tunus’un karanlık bir dönemine ve Muradî Hanedanı’nın 
çökmesinin başlangıcına denk gelmektedir. Bu iki kardeşin taht kavgası bir süre biri, bir 
süre diğeri tahtta olacak şekilde gelişti ve nihayet Ali’nin başkent Tunus yakınlarındaki bir 
savaşta öldürülmesine dek devam etti. Yazar’ın dedesi Youssef o sırada Hanefî müftüsü ve 
başkent Tunus’taki Trouk Çarşısı’nın yakınında bulunan Yusuf Bey Camisi’nin imamıydı. 
M. 1677 (H.1088)’de öldürülmesinin sebebi, Tunus halkı tarafından Ali Bey’in kardeşi 
Muhammed’e açtığı savaştan sonra Tunus’a girerken Ali Bey’in önünde bulunmakla 
görevlendirilmesiydi. Youssef Darghouth, Djellaz Mezarlığı’nda defnedildi ve mezarı halen 
Tunusluların saygı duyup ziyaret ettiği yerlerdendir. 

 Youssef Dargouth Abdelkebir adında ve sonradan Hanefî şeyhülislamı11 olan tek 
bir oğul bıraktı.12 Onun oğlu ikinci Youssef Dargouth da Hanefî müftüsü ve Yusuf Bey 
Cami’nin imamıydı.13 İkinci Youssef’in oğlu Abdelkebir de şeyhülislam görevini üstlendi. 
Bu ikinci Abdelkebir’den sonra Turgut Reis’in torunları daha çok tarım ve ticarete döndüler.

 İkinci Abdelkebir’in oğlu Hacı Mustafa zeytinlikler ve gayrımenkullerden oluşan 
zengin bir miras bıraktı Ancak vasiyetnamesinde mirasından ancak erkek torunlarının 
faydalanabileceğini yazdı. Tek kızı olan bir oğlu, mirastan kadın-erkek bütün torunlarının 
yararlanabilmesi için vasiyetnameyi değiştirdi. Bu esnada Hacı Mustafa’nın erkek torunları 
beş iken kız torunları altmışın üstündeydi.

11 Tunus halkının çoğu Müslüman olup bunların büyük kısmı Mâlikî mezhebindendi. Şehir ve kasabalarda 
oturanlar ve daha çok Türklerle Türk asıllı Araplar (Kuloğlu) Hanefî mezhebinden idi. Bkz. Tunus’un Fethi 
(1574), s. 20.

12 Yazar bütün gayretine rağmen bu atamanın kararnamesini bulamadığını belirtmektedir.
13 Yazar eserinde h. 1133’teki atama belgelerini ortaya koymaktadır.
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 Bahsedilen yazarın dedelerinin bulunduğu aile şeceresi aşağıda verilmiştir.

1610’da Turgut Reis’in küçük oğlundan olma, müftü ve imam olan ve 1677’de öldürülen 

1. Youssef Dargouth

â

1. Abdelkebir ................................................. Müftü ve imam

â

1. Yusuf ........................................................ İmam

â

2. Abdelkebir ................................................... Şeyhülislam

â

Hacı Mustafa Darghouth ..................... ?

â

Allala Darghouth ................................ ?

â

Mohammed Darghouth ............................. ?

â

Chadli Darghouth ......................................... (1936 Eylülü’nde vefat etti)

â

Abdelkebir ................................................. (Bu Kitabın Yazarı)

 2. Abdelkebir’den sonra iki Dargouth Fransız yönetimi esnasındaki politik faaliyetleri 
ile dikkat çeker. Bunlardan ilki arkadaşlarıyla birlikte sömürgeciliğe karşı ilk çatışmaları 
başlatan yazarın babası Chadli Dargouth’dur. Onun katıldığı politik hareket Ali Başhamba 
tarafından yönetilmekteydi. 

 Arkadaşları tarafından yüksek kişiliğiyle sayılan ve dinlenen Ali Başhamba yabancı 
dillere de çok hakimdi ve Lamartine’in bir denemesi üzerinde Alliance Française’in bir 
gümüş madalyasına sahipti. Zeytune Üniversitesinde İslam Hukuku okuduktan sonra Paris 
Fakültesinde tarih, yabancı edebiyat, felsefe derslerinin yanında Fransız Hukuku lisans 
diploması aldı. 1905-1906’da Tunus’a dönünce arkadaşı Hasan Gallati’nin yanında stajını 
yaptı ve onunla birlikte birkaç entellektüel ile vatandaşlarının haklarını korumak ve hak 
taleplerini Fransız liberal görüşüne sunmak için “Le Tunisien” gazetesini kurdu.
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 Ali Başhamba ve arkadaşlarının esas hareketi 1906’ta “Genç Türkler” hareketinden 
esinlenen “Genç Tunuslular” hareketiyle başladı. Bu genç hareketi ise Sadıki Koleji Eski 
Öğrencileri Birliği merkezi olan Tunus Çemberi ile başladı ve Fransız sömürgesini rahatsız 
etti. Ali Başhamba ve arkadaşlarının yarattığı bu hareket siyasi bir partiden çok bir mücadele 
çekirdeği idi. Arapça ve Fransızca bir kaç gazete kurup hak iddialarını dile getirdiler.

 Yazar, babasının arşivinde onun Arapça “La Zohra” gazetesinde 23 Mart 1908’de 
yayınlanan bir makalesinden bahseder. Makalenin başlığı: “Topraklarınızı Satmayın” idi ve 
önemi, mücadelenin ilk adımları sırasında yazılmasına rağmen toprakların sömürgecilere 
satılmasını biraz olsun önlemiş olmasıdır.14 Babasının ikinci eseri olan “Ek Kuruşlar” 
vergiye eklenen kuruşları konu alır.

 Fransız yönetimi altındaki dönemi anlatmak gerekirse bilgili insanlar azdı ve 
toplumun çoğu yabancı egemenliğini destekliyordu. Bey ve bakanlar ülkenin önemli 
işleri ile ilgilenmiyordu. Fransızlar hiç bir dini kuruma dokunmuyor ve ülkenin ileri gelen 
ailelerini idare ediyorlardı. Sömürgecilik tehlikeli bir şekilde yayılıyor ve yerliler buna 
karşı tepki vermiyorlardı. Özellikle dini kurumlar yararına kuruluşlara vekalet eden Vakıf 
İdaresi15, her sene Tarım İdaresi’ne yaklaşık 2000 hektar toprak devrediyor ve bunlar yeni 
sömürgelilere büyük kolaylıklarla dağıtılıyordu. Yerli yönetim yeri geldiğinde ona sığınan 
sömürgeciliğin istekleri önünde eğiliyordu. İngiltere, İtalya gibi diğer büyük güçler başka 
yerde sömürge topraklarını genişletiyor ve Fransa’yı Kuzey Afrika’da rahat bırakıyorlardı. 
İtalya 1911’de Libya’nın Tripolitaine bölgesini işgal ederken Fransa aynı dönemde Fas 
Yönetimi’ni kuruyordu.

 Ali Başhamba’nın mücadele arkadaşları Abdellaziz Taalbi, Hasan Gulati, Chadli 
Darghouth, Muhammed Numan, Sadok Zmerli, Muhtar Kahya idi ve toplantıları gizli olarak 
yapılmaktaydı. Halkın az olan ilgisi Kasım 1911’de Djellaz olayıyla biraz canlandı ve bu 
belki Libya’daki Türk-İtalyan savaşıyla da ilgiliydi. 

 Tramvayların boykotu gibi daha az önemli olaylar Fransız yönetimini rahatsız edince 
yedi vatansever sürgüne gönderildi. Ali Başhamba, Muhammed Numan ve Abdelaziz Taalbi 
Fransa’ya götürüldü ve Avrupa’da dolaşım izni tanındı. Chadli Darghouth ve Sadok Zmerli 
ilki Medenine, ikincisi Tataouine olmak üzere Güney Tunus’a gönderildi. Hasan Guellati 
Cezayir’e yöneltildi ve Muhtar kahya Bardo sarayının bir odasında gözaltına alındı. Bu önlem 
hemen sükuneti sağladı ve bir kaç ay sürgünden sonra yazarın babası ve beraberindekiler 
serbest bırakıldı. Babası döndüğünde etrafında kimseyi bulamadığını belirtmiştir. Halkın 
ilgisizliği ve 1914-1918 savaşı babasını politik eğilimini bırakmasa da ihtiyatlı davranmaya 
itti. Ancak son nefesine dek sömürgecilik karşıtı tutumunu bırakmadı. Ölümünden bir kaç 

14 Bu makalede Chadli Darghouth, en başından beri Fransızların en verimli bölgelerdeki toprakları almaya çalıştığı, 
Fransızcada “habous” olarak geçen vakıf topraklarını satın almaları, Tarım Yönetimi’nin duyarsızlığı, Fransızların 
dağ tepelerini ve akarsu yataklarını bile almak istediğini, Fransızların yönetimin yanısıra toprakların da sahibi 
olmak için her yolu denedikleri ve bu gerçekleşirse ülkenin gerçekten onların olacağından bahsetmektedir. 

15 Fransa, Tunus ve Fas’ta vakıf topraklarının yönetimi için teşkilat kurdu. Khair al-Din 1874’te Tunus’taki kamu 
vakıflarının idaresi için merkezi bir büro kurdu. 1898’de getirilen düzenlemeyle vakıf topraklarının karşılığında 
başka bir toprak satın almak kaydıyla para ile akınabileceği ve başlangıçta on sene olmak üzere uzatılarak bu 
toprakların kiralanabileceği kararlaştırıldı. Bkz. “Wakf”, E.J. Brill’s First Encyclopedia of Islam 1913-1936, 
Vol. VIII, Reprint, E.J. Brill, Leiden 1987, s. 1101.
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gün önce Tunus Devleti’nin kurucusu Habib Bourgiba’nın genel sekreterliğini yaptığı 
Yeni Düstur Partisi’nin konuşmasına davet edildiğinde yatağından koltukla taşınarak kısa 
bir konuşma yaptı. Bu toplantıdan bir hafta sonra, 21 Eylül 1936’da öldü. Öldüğü sabah 
yazara şöyle dedi: “Oğlum, sömürgecilik ağaç gövdesini kesen bir testere gibidir ve eğer 
durdurulmazsa onu tamamen ortadan kaldırır”. 

 Ali Başhamba 1912’de Paris’teki sürgününün bitmesiyle Tunus Dışilişkiler Bakanı 
Raymond Poincare’nin onu politik faaliyetlerini durdurması şartıyla Tunus’a dönebileceğini 
söylemesi üzerine öneriyi reddedip Türkiye’ye gitti.16 Orda Enver Paşa tarafından sevgiyle 
karşılandı ve 1. Dünya Savaşı boyunca onun yanında emir eri olarak görev aldı. Daha sonra 
Danıştay’da görev alan Ali Başhamba 1912’den 1918’e dek Türkiye’de yaşadı. Ölümüyle 
Doktor Muhammed Hadjouj ile evlenen tek bir torun olan Leila Başhamba’yı bıraktı.17 
Chadli Darghouth’un diğer arkadaşlarının neler yaptıklarına gelince, Sadok Zmerli dönemde 
kadının özgürleşmesi ve eğitilmesini savunan belki ilk kişiydi. Avukat olan Hasan Gulati 
önce 1919’da Cheikh Taalbi ile Düstur Partisi’ni, ardından 1921’de Reformist Parti’yi 
kurdu. Sonraları En-Nahda olarak adlandırılan El Bourhane gazetesini çıkardı. Partisi 
başarılı olamayınca 1928’de politikayı bıraktı.

 Bu sırada Tunus’a dönen yazarın babasının arkadaşı Aziz Taalbi önderliğinde yeni bir 
parti oluştu. Tunuslu Yapısal Parti veya Düstur Partisi18 Programı Tunuslulara yönetimde daha 
fazla hak vermek ve eşit haklar, maaşlar sağlamak, halkın özgürlüğüne saygı gösterilmesine 
dayanıyordu. Taalbi’nin isteklerini aşırı ve dünya savaşı sonrasında gerçekleşemez bulan 
ve her türlü reforma düşmanca bakan sömürgecilik ile uzlaşamadı. Böylelikle bu partiden 
ayrılanlar Ocak 1934’te Ksar Helal’ı anma gecesinde doğan Yeni Düstur Partisi’ne geçtiler. 
Genel sekreterin Habib Bourgiba olduğu partide başkan olarak Mahmud El-Matri, Bahri 
Guiga ve Tahar Sfar ciddi birer militan portresi çizdiler. Bu partinin propagandasıyla Taalbi 
ve yandaşları politikadan çekildi. Yeni Genel Vali Marcel Yeyrouton partinin ileri gelenleri 
Güney Tunus’a sürdü. 

 Yazarın canlı ve vatansever karakteriyle tanınan kardeşi Ali Darghouth da partide 
görev aldığı için sürgüne gönderildiği yerden kötü muamele izleriyle hasta olarak döndü. 
Buna rağmen 9 Nisan 1938 sokak gösterilerinde yer aldı ve yeniden sürgüne gönderildi. 
9 Nisan 1938’deki olaydan sonra yeniden yakalandığında ağlayan oğluna şöyle dedi: 
“Niçin ağlıyorsun, ben bir suçlu değilim, ülkem için savaştım. Bu askerlerden ve ölümden 
korkmuyorum”.

 Ali Dargouth 1943’te savaşta sağlığını kaybetmiş olarak döndüğünde Tunus şehrinde 
bıraktığı genç karısının 1943 başındaki Amerikan bombardımanında öldüğünü öğrendi. 
1949’da fıtıktan ameliyat oldu ve 4 Aralık 1949’da vefat etti. Ölümünden önceki gün eve 

16 Ali Başhamba Türkiye’ye geldikten sonra Adliye Nezareti Heyet-i Teftişiye Bakanlığı, Şura-yı Devlet azalığı 
ve ölene kadar Teşkilat-ı Mahsusa yahut Umur-ı Şarkiye Dairesi Başkanlığı yapmıştır. Hayatı ve Türkiye’deki 
faaliyetleri hakkında detaylı bilgi için bkz. Sezai Balcı, Mustafa Balcıoğlu, “İdealist Bir Mücadele Adamı: 
Teşkilat-ı Mahsusa Başkanı Tunuslu Ali Başhamba-I”, Toplumsal Tarih, S. 209 (Mayıs 2011), s. 1-7.

17 Eserin 64-68. sayfalarında Ali Başhamba’nın ölümüyle “Revue du Maghreb” dergisinde Cenova’da çıkan bir 
dergide onun için yazılanlar yer almaktadır.

18 Tunus’ta tek partili dönem hakkında detaylı bilgi için bkz. Clement Henry Moore, Tunisia Since Independance: 
The Dynamics of One-Party Government, Berkeley and Los Angeles: University of California Press,  1965.
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onu ziyarete gelen yeni genel sekreter Salah ben Youssef’i çok soğuk karşıladı. Aynı gün 
onu ziyarete gelen Habib Bourgiba’yı ise sevinçle karşıladı ve ondan Düstur cenaze töreni 
istedi. Ertesi gün ölünce Djellaz’da babasının yanında gömüldü. 

 Tunus’un bağımsızlık sürecinde Habib Bourgiba’nın önemi büyüktür. Charles de 
Gaulle döneminde Kuzey Afrika ülkelerine bağımsızlık tanınmasıyla ve özellikle 2. Dünya 
Savaşı’ndan sonra Tunus Mısır’dan sonra diğer ülkelere örnek olmuştur.

 Turgut Reis’in Tunus’taki torunlarından bir kısmı doğuya, özellikle Suriye ve 
Lübnan’a göçtüler ve dolayısıyla bu iki ülkedeki akrabalardan da söz etmek gerekir. 
Suriye’de Abdelkader el-Maghrebi Dargouth Damas’taki Arap Akademisinin başkanıydı. 
Pek çok eserin yazarı olan Doktor Rached Dargouth el-Maghrebi ise kitabın yazıldığı 
sıralarda Beyrut’taki Cumhuriyet Başkanlığında önemli görevlerde bulunmaktaydı. Şeyh 
Abdelkader el-Maghrebi yazara yazdığı mektupların birinde Suriye’ye göç eden ilk 
Darghouth’un dedesi olduğu ve Mohamed Darghouth ismini taşıdığını belirtmiş; bu zatın 
muhtemelen Tunus’ta öldürülen Müftü Youssef Dargouth’un doğrudan torunu olduğunu 
da söylemiştir. Abdelkebir ve öncesinde Chadli Darghouth ile yazışan akrabaları önceleri 
el-Meghrebi Darghouth olan soyadlarının gerçeğini bulmaktan mutlu olmuşlardı ve şimdi 
Dargouth ismini taşımaktadırlar. 

 Eserde yazarın Darghouth ailesinin Mısır ve Türkiye’de de kolları olduğunu 
düşünmesine rağmen bu konuda net bilgisi olmadığını belirtmektedir. Ancak kitabın 
elimizdeki nüshasının19 sonuna eklenen ve Ali Pekdemir ile Ali Hoca tarafından nakledilen 
bilgi sayesinde Abdelkebir Darghouth’un 1970’li yılların sonunda Turgut Reis’in memleketi 
ve doğum yeri olan Turgutreis’e geldiğini ve Turgut Reis’in orada bulunan akrabalarıyla 
tanıştığını öğrenmekteyiz. 

 Tunus’un yakın tarihinin kronolojik bir sırayı takip etmeden bahsedildiği üçüncü 
bölümde, Darghouth Fransız yönetiminin başlaması ve bitişi (Mayıs 1881- Mart 1956), 
Almanların 2. Dünya Savaşı sırasında Tunus’a çıkışı, son Tunus hanedanlığı Hüseyniler 
(12 Temmuz 1705 – 25 Temmuz 1957)’in beyleri, devlet vazifesi esnasında şahit olduğu 
olaylar ve saray hayatı hakkında bilgiler sunmaktadır. Eserinin sonunda ise Tunus’ta Türk 
hükümeti adına görevli Orhan Erdivanlı’ya Türkiye’yi ziyaret etme isteğini dile getirmesi 
üzerine Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan davet alarak gittiği 12 günlük gezinin izlenimlerini 
aktarmaktadır.

 Abdelkebir Darghouth, politikada babası ve kardeşi kadar aktif rol almamasının en 
önemli sebeplerinden biri olarak Tunus’u 1929’dan 1942’ye dek yöneten Ahmed Bey’in 
damadı olmasını göstermektedir. 1951’de bakanın isteğiyle geldiği Nabeul yerel yöneticilik 
görevi esnasında 8 Nisan 1956 bağımsız Tunus Cumhuriyeti’nin kurucu meclisi için bölge 
üye seçimlerinde görev almıştır. Ancak yer aldığı bütün devlet görevlerinde sömürgeci 
Fransızlara karşı ve bağımsız bir tutum sergilemekten çekinmemiştir. Maktar, Suk el-Arba 
(Jendouba), Zaghouan, Mahdia, Tadjerouine ve Nabeul’de yaptığı yerel yöneticiliklerde 
bulunmuştur. Kayınpederi Ahmed Bey tarafından Beylical Sarayı İç Hizmetleri’ne 
yönetici olarak atanmıştır. Elimizdeki nüshanın ikinci notunda Nasreddin Darghouth’dan 

19 Tunus Merkez/Milli Kütühanesi’ndeki eserden  fotokopi yapılmış ve arka sayfaya bahsedilen iki adet not 
düşülmüştür.
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nakledildiğine göre yüreği anavatan Türkiye sevgisiyle dolu olan Abdülkebir Darghouth, 
iki oğlunun Türk askeri olarak Türkiye’de askerlik yapması için ilgili makamlara ve 
Türkiye’nin Tunus elçiliğine müracaatlarda bulunmuş, fakat bu isteği ilgili mevzuat gereği 
gerçekleşmemiştir.

SONUÇ

 Turgut Reis’in Tunus’ta yerleşmiş torunlarına ilişkin olarak incelediğimiz bu 
eserde bahsedilen kişilerin oldukça aydın, vatansever, milliyetçi ve gerek din, gerek devlet 
işlerinde önemli görevlerde bulunmuş olduklarını; sömürgeci Fransızlara karşı Tunus’un 
kaderini belirleyen milli hareketlerde fiilen yer aldıklarını görmekteyiz. Üstelik Abdelkebir 
Darghouth’un Turgut Reis ile ilgili detaylı araştırma yapması, Tunus’ta ve diğer ülkelerde 
olan akrabalarıyla bağlantı kurması ve son olarak oğullarını Türkiye’de askere göndermek 
istemesi, onun Tunus’a olan vatan sevgisinin yanında atasına ve anavatanına olan derin 
bağlılığını göstermektedir. Bütün bu değerlendirmeler doğrultusunda, Turgut Reis’in 
Tunus’ta yerleşmiş torunlarının, Kuzey Afrika ülkelerindeki Müslüman halka eziyet eden 
sömürgeci kuvvetlere karşı koyarak, bu yerlerin adil ve asil Osmanlı yönetimi altına 
girmesinde büyük katkıları olan Turgut Reis’in çizgisinden ayrılmadıklarını söylemek 
mümkündür.
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Piri Reis’in Haritalarında...

Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye kitabında Nice haritası.
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 Turgut Reis’in izinde...

NİCE: 

Osmanlı-Fransa ittifak anlaşması gereğince Barbaros Hayreddin Paşa 
komutasındaki Osmanlı donanması, 11 Temmuz 1543’te Fransa’nın Toulon 
Limanı’nda buluşur, birkaç gün sonra ise Marsilya limanına girer. 44 
parçalık Fransız donanması direklerine Osmanlı bayrağı çekerek, Osmanlı 
donanmasını top ateşiyle selamlar ve Barbaros’un emrine girer. 20 Ağustos’ta 
ise Nice şehri on şehid verilerek teslim olur. Barbaros, “şehrin anahtarını 
Kanuni Sultan Süleyman adına” kabul eder. Ardından Nice’i Fransa’ya 
bırakıp, kışlamak üzere Toulon’a döner. 



130

ORTA ASYA TÜRK TOPLUMLARINDA SU KÜLTÜRÜ

Mustafa Gürbüz BEYDİZ *

 Özet

 Türklerin anavatanı Orta Asya’dır. Bu bölgede bozkır kültürünü yaşamış 
olsalar da arkeolojik bulguların yanı sıra, yazıtlardan destanlara kadar Türklerin 
suyu kullanmaları üzerine bilgilerimiz mevcuttur.

 M.Ö. 1000’de her alanda büyük ilerleme gösteren, siyasi ve askeri 
örgütlenmelerini tamamlayan Asya Türk toplumları Altaylar, Aral Gölü ve 
çevresi, Çin’in kuzey ve kuzeybatı bölgeleri ile ve özellikle Ordos’ta Asya’nın 
güç merkezini oluşturmuşlardır. Bu sayılan yerlerin ortak özellikleri ticaret yolları 
üzerinde olmalarıdır. Asya Türk toplumları göçebelikten düzenli devlet kurana 
kadar, suyun verdiği tüm nimetlerden yararlanmasını bilmişlerdir.

 Ural Dağlarının güneydoğusundaki Ural Nehri ile Tobol Nehri arasında 
kalan bölgede Sintashta Kültürü olarak adlandırılan yerde bulunan Arkaim antik 
yerleşiminde çok sayıda metal malzeme ele geçmiştir. Bu malzemeler arasında olta 
uçları da yer almaktadır.

 Dinsel inanışlarında da suyu hep kutsal sayan Türk toplumları, benimsedikleri 
Şamanizm’de suyla birlikte ritüeller gerçekleştirmişlerdir. Yeraltı dünyasına 
gemiyle inebileceğini düşünen Şamanlar ritüellerde, çeşitli şekillerle betimledikleri 
gemi tasvirli davullarını kullanmışlardır.

 O dönemde önemli olan meslekler içinde Kudugçı (kanal açan, kuyu kazan), 
Ögän Käsgüçi (su seti yapımcısı) ve Suvçı (kılavuz kaptan) sayılabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Orta Asya, Türkler, Kültür, Su, Deniz.

*Doktora Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü.
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AQUA CULTURE IN CENTRAL ASIA TURKISH 
COMMUNITIES

Mustafa Gürbüz BEYDİZ *

 Abstract

 The homeland of the Turks is the Central Asia. Although they lived in a 
steppe culture in this region, information is available on the use of water by the 
Turks from the archaeological findings to the tablets and epics.

 Asian Turkish communities, which showed a great improvement in every 
field in 1000 BC and completed their political and military organization, constituted 
the power center of Asia in Altaylar, Lake Aral and surroundings, the northern and 
north-western regions of China, and especially in Ordos. The common feature 
of these mentioned locations is that they are on the trade routes. Asian Turkish 
communities knew how to benefit from the water from their nomadic life to 
establishing a regular state.

 In the Arkaim archaic site located in the place named as Sintashta Culture 
in the region between the River Ural and River Tobol on the southeast of the Ural 
Mountains, numerous metal materials were obtained, and among these materials, 
there are barbs, as well.

 Always keeping the water as holy in their religious beliefs, Turkish 
communities made use of water in their Shamanic rituals. Thinking that they could 
reach down to the underworld on a ship, the Shamans used drums with depictions 
of ships in various forms on them.

 Among significant professions in that era, Kudugçı (canal digger, well 
digger), Ögän Käsgüçi (water set builder), and Suvçı (pilot captain) may be listed. 

Key Words: Central Asia, Turks, Culture, Water, Sea.
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ORTA ASYA TÜRK TOPLUMLARINDA SU KÜLTÜRÜ

Mustafa Gürbüz BEYDİZ

 Giriş

 İnsanın tarih sahnesine çıktığı dönemlerden itibaren en basit araç kullanma yetisini 
takip eden teknolojik ilerleme, gündelik yaşamı daha da kolaylaştırmış ve bir iş için 
harcanacak olan zaman ile emek kavramları asgari düzeye indirilmeye çalışılmıştır.

 Tekerleğin bulunmasının ardından günümüzde km/sn cinsinden hız limitlerini 
zorlayan otomobillerin yaşamımızda yer alması, insanoğlunun çevresindeki sularda da 
özgürce hareket etme ve yük taşıma gereksinimi sonucunda şişirilmiş keçi postlarından 
veya sazlıklardan yapılan teknelerden günümüzdeki büyük tonajlı gemilerin varlığına kadar 
süregelmiştir.

 Asya Türk toplumlarının beslenme, ulaşım ve mal mübadelesi amacıyla ve çeşitli 
araçlar kullanarak nehirlerin, göllerin ve iç denizlerin nimet ve kolaylıklarından yararlanma 
istek ve çabaları da M.Ö. 3000 yıllarında başlamaktadır. Bu tarihlerde Altay-Sayan, 
Semerci-Orhun bölgelerinde, Kazakistan, Baykal ve Aral gölleri çevresinde kısmen yerleşik 
tarım ve balıkçılıkla uğraşan, kısmen göçer şekilde yer alan toplulukların özellikle balık 
oltaları, zıpkınlar, su üzerinde durabilen sallar ve bu salları harekete geçirebilen çeşitli 
tahta ve odundan yapılmış kürekler kullandıkları bilinmektedir. M.Ö. 3000-2000 tarihleri 
arasında Isık ve Aral göllerinde balık avcılığının çok geliştiği, bir kıyıdan diğerine insan 
ve yük taşımacılığı yapıldığı, ticari faaliyetin başladığı bilinmektedir. Özellikle M.Ö. 2000 
yıllarında yolların başlangıç ve bitiş noktaları genellikle iç sular ile deniz kıyılarıdır. Yolların 
güzergâhları da genellikle büyük nehir havzalarıdır. M.Ö. 1000’de her alanda büyük ilerleme 
gösteren ve siyasi, askeri örgütlenmelerini tamamlayan Asya Türk toplumları, Altaylar, Aral 
Gölü ve çevresi, Çin’in kuzey ve kuzeybatı bölgeleri ile ve özellikle Ordos’ta Asya’nın 
güç merkezini oluşturmuşlardır. Bu sayılan yerlerin ortak özellikleri ticaret yolları üzerinde 
olmalarıdır. Asya Türk toplumları göçebelikten düzenli devlet kurana kadar, suyun verdiği 
tüm nimetlerden yararlanmasını bilmiştir. Büyük nehir, göl ve iç denizlerde başta balıkçılık 
olmak üzere ulaştırma ve ticaret yapmışlardır.1 

 Hun ve Göktürk çağında Çin ile kurulan ekonomik faaliyet ve alışveriş ilişkileri 
kapsamında döneme ilişkin kayıtlar irdelenirse, tohumluk buğday ve tarımsal araç-gereç alım-
satımına ilişkin metinler, Yenisey havzasında Ak-Tura ve Tö-Tö su kanallarının varlığına 
ve Altay Dağları’nda demir ocakları işletildiğine ilişkin arkeolojik-etnografik buluntuların 
varlığı, yerleşik ya da -en azından- yarı-yerleşik yaşam geleneğinin proto-Türk olarak kabul 
edilen Chou/Hun hanedanına dek uzandığını düşündürmektedir (Bkz. Harita).2 

1 Tülay Duran, “Orta Asya’dan Anadolu’ya Türklerde Su Kültürü”, Deniz Ticaret Odası Dergisi, İstanbul (Ocak 
2004), s.60.

2 Koray Özcan, “Orta Asya Türk Kent Modelleri Üzerine Bir Tipoloji Denemesi (VIII. Yüzyıldan XIII. Yüzyıla 
Kadar)”, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, XX/2, Ankara 2005, s.251. Harita için 
bkz. aynı eser, s. 253.
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 Orta Asya’da J. B. Zdanovich tarafından yapılan araştırmalarda, özellikle Ural 
Dağlarının güneydoğusundaki Ural Nehri ile Tobol Nehri arasında kalan bölgede Sintashta 
Kültürü olarak adlandırılan yerde bulunan Arkaim antik yerleşiminde çok sayıda metal 
malzeme ele geçmiştir. Bu malzemeler arasında olta uçları da yer almaktadır (Resim 1).3  

 Türk kültür ve tarihinin bir dönemini aydınlatması ve özellikle Türk dili ve edebiyatı 
açısından en önemli kaynaklardan olan Göktürk Yazıtları’ndan edindiğimiz bilgiler 
çerçevesinde “su” kelimesi “SUB” olarak kullanılmış4 ve metinlerde “SuB” işaretleriyle 
temsil edildiği tespit edilmiştir (Resim 2).5

 Göktürk Alfabesi ile yazılı bulunan bu anıtlar 6. Yüzyıl Yenisey Kırgızları’na aittir. 
8. Yüzyıl Orhun Anıtları’nda ise bu alfabe geliştirilmiş, dil ise edebi güzelliğe ulaşmıştır. 
Sayıları fazlaca olan bu yazılı taşların en önemlileri; bilge vezir Tonyukuk adına 720 yılında 
kendisi tarafından yazdırılmış olan, 731’de ölen Kül Tiğin ve 734’te ölen Bilge Kağan adına 
dikilmiş olan anıtlardır.6

 Kül-Tigin Anıtı’ndaki yazıtta; “Yukarda Türk Tanrısı, Türk mukaddes yeri, suyu öyle 
tanzim etmiştir” denilmektedir.

 Bilge Kağan Anıtı’ndaki yazıtta ise; “ot sub kıl-” (ateş ile su gibi birbirine düşman 
etmek) anlamında kullanılan bir deyim kullanılmıştır. Ayrıca Bilge Kağan Anıtı’nın doğu 
tarafındaki metinde de, “Yukarda Türk Tanrısı, mukaddes yeri, suyu öyle tanzim etmiştir. 
Türk milleti yok olmasın diye, millet olsun diye, babam İlteriş Kağanı, annem İlbilge Hatunu 
göğün tepesinden tutup yukarı kaldırmıştır” yazısı da yer almaktadır.7

 Tonyukuk Anıtı’ndaki kuzey tarafındaki yazıtta, “Anı suyuna vardık. O sudan 
aşağıya gittik. Yemek yemek için attan indirdik. Atı ağaca bağlıyorduk. Gündüz de gece de 
dörtnala koşturup gittik. Kırgızı uykuda bastık” ve batı tarafında “geçerek geldik. Geleni 
cesur dedi, duymadı. Tanrı, Umay İlahe, mukaddes yer, su üzerine çökü verdi her hâlde. 
Niye kaçıyoruz?” şeklinde suyla ilgili sözler bulunmaktadır.8

 Türk inançlarında kutsal olan su kavramı içinde bütün sular, ırmaklar, dereler ve 
pınarlar girmektedir.9

 Bir başka inanca göre, Altay düşüncesinde Talay Han ve Yayık Han adlı iki ruh vardı. 
Talay Han, denizler ile okyanusların hanı; Yayık Han, taşan ve kabaran suların tanrısı ve 
ruhuydu. 17 deniz veya ırmağın birleştiği yerde dururlardı.10

 Destanlarda sık sık karşılaştığımız su terimi şu şekilde karşımıza çıkmaktadır.

 Yaradılış Destanı’nda başlangıçta, dünya uçsuz bucaksız sulardan ibarettir. Tanrı 
Ülgen bu uçsuz bucaksız suların üstünde sürekli uçmaktadır. Gökten gelen bir ses, denizden 

3 W. David Anthony, The Horse, The Wheel and Language, Princeton University Press, 2007,  s.375.
4 Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı, Türk Eğitim Vakfı Yayınları, İstanbul 2004, s.50.
5 Yavuz Tanyeri, Göktürk Yazısını Öğrenme Kılavuzu, www.bilgicik.com, 2009, s.8.
6 Kabaklı, a.g.e., s.47.
7 Kabaklı, a.g.e., s.51.
8 Kabaklı, a.g.e., s.52.
9 Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, AKM Başkanlığı Yayınları, Ankara 1996, s.50.
10 Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, II, TTK, Ankara 2002, s.383.
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çıkan bir taşı tutmasını söyler. Tanrı Ülgen, gökten gelen bu emirle birlikte oturacak bir yer 
bulur ve yaratma vaktinin geldiğini düşünür. Bu sırada suda yaşayan Ak Ana, Tanrı Ülgen’e 
şu kutsal sözleri öğretir:

 “De ki hep, “Yaptım oldu!” Başka bir şey söyleme!

 Hele yaratır iken “Yaptım olmadı!” deme!”

 Bu öğüdü duyan Tanrı Ülgen yeri ve göğü yaratır. Ayrıca üç tane çok büyük balık 
yaratarak, dünyayı bunların üzerine koyar. Böylece dünya sabit kalır. Balıklar hareket 
ettiğinde dünyayı sular kaplamasın diye Mandı-Şire’yi yaratır, onları denetlemesi için. Tanrı 
Ülgen dünyayı yarattıktan sonra Altın Dağın tepesine geçer, oturur. Dünyayı altı günde 
yaratmıştır ve yedinci gün dinlenir.

 Bir gün, denizde yüzen bir toprak parçasının üzerinde kil görür. O kilden insanın 
atasını yaratır. Bu ilk insanın adını “Erlik” koyar. Onu kardeşi olarak görür. Ancak Erlik’in 
içi hırs ve kibirle doludur. Tanrıdan da üstün olmak ister. Tanrı Ülgen Erlik’in bir işe 
yaramayacağını anlayınca kemikleri kamıştan, etleri topraktan yedi insan yaratır. İnsanların 
kulaklarından üfleyerek can, burunlarından üfleyerek akıl verir. İnsanları koruması için 
Mandı-Şire’yi, onları idare etsin diye de May-Tere’yi yaratır.11

 Alp Er Tunga hakkında, Eski Farsça (Avesta Dili) metinlerde “Arjasp”, “Frangrasyan”, 
Orta Farsça’da (Pehlevi Dili) “Frasyav”, “Frasiyak” ve “Frangrasyak”, Arapça kaynaklardan 
Taberi’de “Frasiyab” ve “Frasyat”, Mes’udi ve Biruni’de “Ferasiyab”, Sealibi’de ve İran 
milli destanı Şehname’de “Efrasiyab” veya “Afrasiyab” olarak geçen Alp Er Tunga, Türk 
hükümdar soyunun atası kabul edilmiş ve bütün Türk halklarının tarihi destanlarında 
kahramanlığın sembolü olmuş bir karakterdir.

 Alp Er Tunga ile ilgili ilk yazılı belge Avesta’da geçmekte olup, söz konusu eserde 
Alp Er Tunga hilekar ve kötü insan tipini temsil ettiği gibi İran ırkının da baş düşmanı 
olarak gösterilir. Biz bunu Avesta’daki şu cümlelerden açıkça görebiliyoruz: “Akıl ferasetli 
Goştasıp Fars denilen yerde nehir kıyısına geldi ve burada yüz at, bin inek ve onbin koyunu 
Su Tanrısına kurban ederken, şu dileklerde bulunmuştur: Ey yüce ve merhametli Su Tanrısı!... 
kötülükte doruğuna çıkan büyük düşman Peşeng ile Arjasp’ı yenmeme yardım et!”. Bundan 
başka yine Avesta’nın diğer bir bölümünde İranlıların milli kahramanı Zav’ın (Zerir) de aynı 
şekilde Su Tanrısına hitap etmiş ve Alp Er Tunga için “Yalancı Arjasp” demiştir.12

 Alp Er Tunga Destanı’nın bir diğer bölümünde, Alp Er Tunga’nın İran’la 
mücadelelerini anlatan destanda, birçok cenk alanında meydana gelen olayları konu 
almaktadır.

 İran şahı Keyhüsrev ile Alp Er Tunga’nın yaptığı savaşta Keyhüsrev’in galip geldiği 

11 Serkan Yılbır, Türk Destanlarında İnanç ve İnanışlar (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sakarya 
Üniversitesi Halk Bilimi, Sakarya 2006, s.71.

12 Abdurrahman Varis, “Tarihteki Efsanevi Turan Alp Er Tunga Hakkında”, Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve 
Coğrafya Dergisi, XXII/35, Ankara 2004, s.2.
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ve Alp Er Tunga’nın askerleriyle birlikte çöle çekildiği, Çin’in Keyhüsrev ile ittifak yaptığını 
öğrendiğinde de Zere Denizi’ne geldiği anlatılmaktadır.

 Bu, ucu bucağı olmayan bir denizdi. Orada bir gemici vardı: “Ey padişah! Bu derin 
denizi geçemezsin. 78 yaşındayım. Bunu bir geminin geçtiğini görmedim” dedi. Alp Er 
Tunga, “Tutsak olmaktansa ölmek yeğdir” diye cevap verdi. Bir gemi yüzdürttü. Binip 
yelken açtılar. “Gangidiz” şehrine vardılar. 

 İslamiyet’ten önce Oğuz Kağan Destanı’nda ise, Oğuz Kağan bir gün ormana gider 
ve Tanrı’ya yalvarır. Tam bu sırada gökten bir ışık iner ve ışığın içinde güzel bir kız belirir. 
Oğuz kızdan hoşlanır ve onunla evlenir. Gün, Ay ve Yıldız adında üç erkek çocukları olur. 
Yine bir gün ormana avlanmaya gider Oğuz Kağan. Bir gölün ortasında uzun bir ağaç görür. 
Bu ağacın kovuğunda bir kız oturmaktadır. Oğuz Kağan bu kızla da evlenir ve Gök, Dağ, 
Deniz adında üç erkek çocukları olur.13

 Kökin Erkey Destanı’nda kız kardeşini aramaya koyulan Kökin Erkey’in yer altına 
indiğinden ve burada kutsal sayılan yeraltı suyundan içtiğinden bahsedilmiştir.14 

 Altay Buuçay Destanı’nda yine yeraltı suları kutsal sayılmış, Altay Buuçay’ın bu 
yeraltı sularını içerek yaşadığından söz edilmiştir.15

 Kozın Erkeş, evlenmek için Bayım Sur ile kaçar. Karatı Kağan’ın bu kaçakları bulmak 
için görevlendirdiği kişiler Kozın Erkeş’i öldürürler ve Bayım Sur’u Karatı Kağan’a teslim 
ederler. Bayım Sur yeraltı sularından yanına alarak Kozın Erkeş’i diriltmek ister. Ancak 
başarılı olamayınca oturup ağlar. Sonunda Baçıkay Kara gelerek Kozın Erkeş’i dirilterek 
huzurlu bir hayat sürerler.16

 Ramazan Korkmaz, “Dede Korkut Hikâyelerindeki Su Kültünün Mitik Yorumu” adlı 
makalesinde arı suyun; varlığı önceleyen, arıtan, temizleyen ve yenileştiren esrarlı bir güce 
sahip olduğunu, düğüm noktalarının ‘arı su’dan abdest alındıktan sonra çözüldüğünü dile 
getirmektedir.17

 Türk mitolojisinin önemli parçalarından biri olan “Er Sogotoh” destanında da hayat 
suyu şu şekilde ifade edilmiştir:

 “Ağacın tam kökünde, görülürdü bir kaynak,

 Hayat suyu bu idi, akar giderdi ap ak.

 Ak ve kara inekler, ihtiyar olmuşlardı,

 Bu sudan içenlerse, yeni can bulmuşlardı.

 Ağaçta uçan kuşlar yorgun bitap olurdu,

 Gelip bu sudan içen yeni kuvvet bulurdu.”

13 Yılbır, a.g.e., s.86.
14 Yılbır, a.g.e., s.123.
15 Yılbır, a.g.e., s.127.
16 Yılbır, a.g.e., s.137.
17 Ramazan Korkmaz, “Dede Korkut Hikâyelerindeki Su Kültünün Mitik Yorumu”, Türk Kültürü, Sayı 418, 

Şubat 1998, s.92.
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 Destanın ilerleyen mısralarında Er Sogotoh, savaşta okla kalbinden vurulur ve ölür. 
Tanrı, hayat suyundan bir kabarcık kalbine sıçratır. Su kalbe dokununca insan dirilmiş, 
güçlenmiş ve “dokuz defa daha çok, güçlü kuvvetli olmuş”tur.18

 Orta Asya’daki mesleklerden bazılarında su işleriyle uğraşan kişilerin olduğu 
bilinmektedir. Türk toplumları her ne kadar akıncı bir toplum olarak bilinse de yerleşik 
hayata geçilmesiyle birlikte suyu idare etme ve yönetme faaliyetleri önem taşımıştır. Tarımın 
hayatlarının geçim kaynağı olmasından dolayı bazı meslekler ön plana çıkmıştır. Bunlardan 
Uygur metinlerinde rastlanan kudugçı’dır. Eski Türkler arasında kudugçı’lar kazma işini 
uzman olarak gerçekleştiren kimselerdir. Bu kimseler gerek kanal açmada gerekse kuyu 
kazmada çalışmışlardır. Kazılan kanallar suyu bir noktadan diğerine iletirken kuyular çok 
amaçlı olarak kullanılmıştır. Kuyular vasıtasıyla bir yandan içme suyu sağlanmış, diğer 
yandan tarım alanları sulanmıştır.19

 Bir diğer meslek dalı da su seti yapımcılığıdır. Uygur Türkçesinde Ögän Käsgüçi 
diye geçmektedir. Bunlar sulama yöntemlerinden biri olan, akmakta olan suyun önüne bir 
set çekerek kanallara aktarılması ve suyun kanallar yolu ile tarla ya da bahçeye ulaştırılması 
için çalışmışlardır.

 Suvçı adı verilen, suyu idare etme mesleğini icra eden kimse ise, kimin ne miktarda 
su kullanması gerektiğini belirleyen kişidir.

 Ayrıca, Türk toplumunda –coğrafî etkenlerden dolayı çok fazla gelişmemiş olsa 
da- su taşımacılığından bahsetmek mümkündür. Deniz yolculuklarında gemilerin rotasını 
belirlemeye yardımcı olan kimselere ihtiyaç duyulmuştur. Bu kimseleri adlandırmada eski 
Türkçe’de “suv” sözünün ‘yeryüzünün karayla kaplı olmayan kısmı, deniz, ırmak vb.’ 
anlamından yola çıkılarak suvçı sözcüğü türetilmiştir. Türkçe’de ‘kılavuz kaptan’ olarak 
karşılanmaktadır.20

 Büyük nehirlere yakın bölgelere yerleşmiş olan eski Türk topluluklarında suyla 
ilgili becerilerin kazanıldığını düşünmek yanlış olmaz. Bu düşünceyi doğrulayan en açık 
göstergelerden biri Bilge Kağan Yazıtı’ndaki “Togla ügüzüg yüzütü käçip süsi /// Togla 
ırmağını (askerleri) yüzdürerek geçip ordusu...” ifadesidir. Bu ifadeden anlaşıldığına göre 
Göktürk ordusundaki askerler yüzme bilmektedir. Tük milleti denizlere ulaştıkça denizcilik 
hususundaki birikimleri de gelişmiştir. Bundan dolayı da, kemiçi olarak karşımıza çıkan ve 
Türkçe’de gemici olarak bildiğimiz meslek grubu da Eski Türk dünyasında yer almaktadır.21

 Eski Türkler, tabiatta bir takım gizli kuvvetlerin varlığına inanmışlardır. Sibirya 
Şamanizmi’ni meydana getiren esas unsurlardan biri de “Yer-Su” adı verilen inanıştı. 
Göklerin katlarında yaşayan bütün bu yukarı dünya ilahları, hayatı meydana getiren, 
yöneten ve koruyan varlık olarak düşünülürdü. Yer-su inanışı bağlamında toprak ve suyun 
yan yana bir bütün olduğu, toprağın canlıları içerisinde barındıran ve besleyen, yaşam 
mekânı sağlayan, koruyucu olan olarak zihinlerde yer etmiş; su ise yaşam iksiri olarak, 

18 Ögel, Türk Mitolojisi, I, TTK, Ankara 1998, s.98.
19 Serkan Şen, Orhon, Uygur ve Karahanlı Metinlerindeki Meslekler Bağlamındaki Eski Türk Kültürü 

(Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun 1997, s.68-70.
20 Yılbır, a.g.e., s.145.
21 Yılbır, a.g.e., s.153.
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canlanmanın, yeniden var olmanın, yaşamın iksiri olarak kutsal sayılmıştır.22 Şamanizm’in 
inancında kutsal sayılan ritüel törenleri düzenleyen şamanların çeşitli hayvan kılıklarına 
girerek tanrıya ulaşma çabasında oldukları söylenebilir. Buna “Şaman’ın Don Değiştirmesi” 
adı verilmiştir. Şamanlıkta ruhun uçuşu (göklere yükselme veya yeraltına inmesi) ile ‘extase’ 
aynı anda meydana gelir. Şaman gerek gökte Bay-Ülgen ile, gerek karanlıklar dünyasında 
Erlik gibi tanrılarla dostluk kurar, onları görür ve onlarla konuşur. Hastanın vücudundan 
çıkmış olan ruhunu bulur ve geri getirir, yani hastalığı iyi eder. Samanların elbiselerinde 
her şeklin bir manası olan semboller vardır. O külahlar giyer, maskeler takar. Üzerinde özel 
tasvirleri bulunan davulunu veya defini çalar. Kendinden geçinceye kadar çeşitli şekillerde 
zıplar, sıçrar, acayip sesler çıkarır. Bazen de bayılır.23 Kullandığı davulun üzerinde yeraltı ve 
yerüstü dünyası çizilmiştir. Çeşitli tasvirlerin yer aldığı bu davullarda su ve gemi tasvirleri 
de önemli yer tutar (Resim 3-4).

 Şamanın “manyak” (Saha Türkleri “kumu” kelimesini kullanmıştır)24 diye adlandırılan 
giysisi de onun, ayin esnasında hangi hayvanın şekline büründüğüne dair bilgi veren önemli 
bir materyaldir. Çünkü giysi, şamanın seans esnasında dönüştüğü hayvanın şekli dikkate 
alınarak hazırlanır. Orta Asya ve Sibirya’da şaman giysileri, “hayvan ata” dikkate alınarak 
kuş, geyik ve ayı tipinde yapılmaktadır. Örneğin; ancak kuş tipi elbiseye sahip şamanlar 
göğe uçabilir. Bu da şamanın giydiği elbisenin, temsil ettiği hayvanın şekline büründüğü 
ve gücünden yararlandığı anlamını taşır.25 Geyik, Altay mitolojilerinde su kökenli olduğu 
kabul edilen, ata ya da koruyucu ruh olarak algılanan, bir hayvan ana ya da hayvan 
tanrıça totemidir. Buna ilişkin kayalara geyik başlı tasvir edilmiş olan gemi motiflerine de 
rastlanılmaktadır (Resim 5).  Her şamanın bir ‘Ije Kıl’ı yani ikinci ruhu olduğunu ve bu ruhun 
geyikte muhafaza edildiğini düşünülür. Kuzey Sibirya halklarından olan Samoyedlerde ise 
bu inanış daha keskindir. “Her şamanın bir ren geyiği vardır. Bunun, geyik şeklinde bir 
ruh olduğuna inanırlar… Şaman ile birlikte, kavga eder… Ancak geyik ölünce, şaman da 
ölür…”26 (Resim 6). Günümüzde hala Moğolistan’da geyik kutsal sayılmakta ve günlük 
hayatta kullanılmaktadır (Resim 7).

 Geyik, ceylan ya da ceylan izinden su içip adı geçen hayvana dönüşme, Türk dünyası 
masallarında aşağıdaki örneklerden de anlaşılacağı üzere en çok tekrarlanan motiflerdendir. 
Balkan; ‘Fatmecik, Yusufçuk, iki Cadı Karı, Bir Padişah Oğlu ve Adalet’: “Gelelim biz Fatme 
ile Yusuf’a. Yusuf, Fatme’den daha küçükmüş. O yolda susamış. Fatme ona, annelerinin 
rüyasında söylediklerini söylemiş. Ama Yusufçuk nerede su görse “içeceğim” diyormuş. 
Ablası pınarların çeşmelerin önlerine durup, Yusuf’a içirmiyormuş. Ama bir keresinde, bir 
geyik izine su toplanmış. Yusuf bükülüp o sudan ablası görmeden içmiş. Ablası, kardeşinin 
neye uğradığını anlayınca, o bir geyik oluvermiş”. Türkiye; ‘Hani Ya Bacımın Ayağı’: 
“Biraz daha giderler, bir geyik izine rastlarlar. Çocuk dayanamayıp geyik izinden su içer. 
Hemen tepesinde bir çift boynuz biter, oğlan bir geyik olur. Geyikle kız kardeşi gide gide 

22 İskender Oymak, “Anadolu’da Su Kültünün İzleri”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 15, 
Elazığ 2010, s.40.

23 Saadettin Gömeç, “Şamanizm ve Eski Türk Dini”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 4, 
Denizli 1998, s.43.

24 Gömeç, a.g.m., s.43.
25 Kadriye Türkan, “Türk Masallarında Kahramanın ve Şamanın Don Değiştirmesi Arasındaki Benzerlikler”, 

Türkbilig, Sayı 15 (2008), s.137.
26 Türkan, a.g.m., s.142.
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bir köyün çeşmesine varırlar”. Kırgız; ‘En Küçük Çocuk’: “(Çocuk, ıssız bir yere gelir) O 
sırada gözleri fal taşı gibi açık, saçları darmadağınık yaslı bir adam ortaya çıkıp: “Gak edip 
karganın uçmadığı, adam ayağının değmediği yerde insanoğlu ne arıyorsun? Süv geyik 
ol!” diyerek çocuğu geyiğe çevirmiş”. ‘Talkamıs’: “Küçük kız: “Şu sudan içeceğim” demiş. 
Ablası izin vermemiş. Küçük kız ağlayarak ısrar edince ablası çaresiz razı olmuş. Yatarak 
keçiboynuzu gibi incecik sudan nefes almadan içmiş ve hemencecik geyik yavrusuna 
dönüşüvermiş”. ‘Asan-Üsön’: “Türbede karşılaştığı yaşlı kadına Kısan “Sevgili anne, 
karnım acıktı, yiyecekten vermiyor musun?” der. “Bir parça yiyecek ha! Kendini bilmez”. 
“süf” diye üfleyerek Kısan’ı orada bir geyik kalıbına sokar”. ‘Küçük Oglan’: “Sonra 
çocuk güneşin battığı yerde geceleyip sabah erken yola çıkar ve kuzgunun olmadığı yere 
düşer ve o zaman karşısına gözleri parıldayan, saçları darmadağınık bir yaşlı kadın çıkar: 
“Kuşların uçmadığı insanların yürümediği yerde, sen ne yapıyorsun? Sen geyik ol!” diye 
çocuğu geyiğe dönüştürür”. Özbek; ‘Yarıltas’: Gülnare’nin uyarmasına rağmen geyik 
izinden su içen Aymama geyik olur. Türkmen; ‘Ablacan’: Ablasının uyarısına rağmen 
geyik suyundan içen kardeş Baymırat geyik olur. Kerkük; ‘Bacıydan Kardas Matalı’: Abla 
kardeş yolda giderken çocuk çok susar önce akrep, sonra yılan izinden su içmek istese de 
ablası izin vermez ancak daha sonra dayanamayarak ceylan izinden su içip ceylan olur. 
Kıbrıs; ‘iki Öksüz Çocuk’: Üvey annenin istemediği iki çocuğunu adam bir dağ basında 
terk eder. “Güneş yükselmiş sıcak basmış etrafı. Oğlan ille susadım deye tutturmuş. Yerde 
ceylan basamağı izleri ve içinde su. Gız: “Gardaş sakın içme yoksa ceylan olursun” deye 
engellemeye çabalamış, ama oğlan eyilirkenden içmiş bir ceylan olmuş”.27

 Bazı zamanlarda da suyun içinde yaşadığı düşünülen doğaüstü varlıklardan 
korkmuşlardır ve onları farklı şekilde tasvir etmişlerdir. Ahmed Eflâki, Ariflerin Menkıbeleri 
adlı eserinde ‘Su Issı’ adı verilen bir yaratığı betimlemiştir ve ondan “...elleri ve ayakları 
ayınınkine benzeyen, baştan tırnağa kadar tüylerle kaplı insan yüzlü korkunç bir şahıs....” 
diye bahsetmiştir.28

 Türklerde genellikle durağan su pek hoşnut karşılanmamıştır. Suyun her zaman 
akıcı, hareketli olanı makbul düşünülmüştür. Durağan suların kötülük getirdiği inancıyla 
hep olumsuz anılmıştır. Günümüzde dahi kullanımı devam eden bazı atasözleri buna 
örnek gösterilebilir. “Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork”29 atasözüyle, 
duygu ve düşüncelerini açığa vurmayan sessiz insan, yavaş akan derin su gibi tehlikelidir 
denilmek istenmiştir. Durağan sular, kara su yani bataklık olarak tasvir edilmiştir. Bir başka 
atasözümüzde buna işaret edilip, “verirsen veresiye, batarsın kara suya” sözüyle veresiye 
verildiğinde, alanların borçlarını ödememeleri durumunda zor duruma düşülebileceğine 
işaret edilmektedir. Akan su her daim hareketliliğe ve çalışkanlığa işaret etmiş, “akan su 
yosun tutmaz” atasözüyle, tembel tembel oturan kimse hantallaşır, iş yapma yeteneğini 
yitirir; çalışan kimse ise gittikçe açılır, daha yararlı işler yapar anlamı verilmeye çalışılmıştır.  
Şamanizm’de özellikle şamanların ritüel törenlerinde karşılaştığımız suyun ferahlatıcı, 
rahatlatıcı, yeniden doğma ve yaratılma fikri deyimlerimize ise, “yüreğine su serpmek” 
sözüyle yansımış ve anlamında da bir kimseyi kaygılandıran, düşündüren zor durumun 
ortadan kalkmasıyla yeniden umut verecek bir haberle ferahlamak anlatılmıştır. 

27 Türkan, a.g.m., s.142-143.
28 Ahmed Eflaki, Ariflerin Menkıbeleri, (çev. Tahsin Yazıcı), Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2006, s.462.
29 Türk Dil Kurumu, Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü, Erişim: http://tdkterim.gov.tr/atasoz/?kategori=atalst&keli

me=su&hng=tam
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SONUÇ

 İslamiyet öncesi Orta Asya Türk toplumlarında genel itibariyle Türklerin sadece 
akıncı bir millet olmadığı, gittiği ve ele geçirdiği tüm topraklarda doğanın kendisine sunduğu 
tüm nimetleri en iyi şekilde değerlendirme amacı güttüğü gözlenmiştir.

 Yerleşik hayata geçmesinden öncesi ve sonrası düşünüldüğünde suyu idare etme 
çabası içerisinde olmuşlardır. Meslekler bağlamında suyla ilgili birçok meslek grubunun 
olması, Türklerin suya verdikleri önemi açığa çıkarmaktadır.

 Çağlar boyu inandığı tüm dinlerde suyu kutsal bir emanet görmüş, suyu saflığın, 
temizliğin, canlanışın, yeniden var olmanın kaynağı olarak değerlendirmiştir. Kutsal 
törenlerinde suyu kötü ruhları kovmak amacıyla ateşle birlikte kullanmış, tütsüler yaparak 
kötülüğü uzaklaştırmak istemişleridir.

 Yer-su tanrılarından korktukları hem metinler ışığında, hem de yaptıkları törenler 
ışığında anlaşılmaktadır.

 Orta Asya’da yerleştiği coğrafya bakımından çevresindeki nehirleri birer ticaret yolu 
gibi görerek onlardan mümkün olduğu kadar istifade etmiş olan Türkler, yüzyıllar ilerledikçe 
denizler üzerinde büyük hâkimiyetler kurmuşlardır. 



141

Resim 1

Resim 3

Resim 2

Resim 4

RESİMLER



142

Resim 5

Resim 6



143

Resim 7

Harita
Orta Asya Türk Egemenlik Coğrafyası Kent Ağı ve Ulaşım Sistemi

(VIII. ve XIII. Yüzyıllar)



144

KAYNAKÇA

ANTHONY, W. David, The Horse, The Wheel and Language, Princeton University Press, 
2007.

DURAN, Tülay, “Orta Asya’dan Anadolu’ya Türklerde Su Kültürü”, Deniz Ticaret Odası 
Dergisi, İstanbul (Ocak 2004), s.60-66.

EFLAKİ, Ahmed, Ariflerin Menkıbeleri, (çev. Tahsin Yazıcı), Kabalcı Yayınevi, İstanbul 
2006.

GÖMEÇ, Saadettin, “Şamanizm ve Eski Türk Dini”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Dergisi, Sayı 4, Denizli 1998, s.39-50.

KABAKLI, Ahmet, Türk Edebiyatı, Türk Eğitim Vakfı Yayınları, İstanbul 2004.

KALAFAT, Yaşar, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, AKM Başkanlığı 
Yayınları, Ankara 1996.

KORKMAZ, Ramazan, “Dede Korkut Hikâyelerindeki Su Kültünün Mitik Yorumu”, Türk 
Kültürü, Sayı 418, Şubat 1998, s.91-98.

OYMAK, İskender, “Anadolu’da Su Kültünün İzleri”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi, Sayı 15, Elazığ 2010, s.35-55.

ÖGEL, Bahaeddin, Türk Mitolojisi, I-II, TTK, Ankara 1998-2002.

ÖZCAN, Koray, “Orta Asya Türk Kent Modelleri Üzerine Bir Tipoloji Denemesi (VIII. 
Yüzyıldan XIII. Yüzyıla Kadar)”, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık 
Fakültesi Dergisi, XX/2, Ankara 2005, s.251-265.

ŞEN, Serkan, Orhon, Uygur ve Karahanlı Metinlerindeki Meslekler Bağlamındaki Eski 
Türk Kültürü (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 
Samsun 1997.

TANYERİ, Yavuz, Göktürk Yazısını Öğrenme Kılavuzu, www.bilgicik.com, 2009.

Türk Dil Kurumu, Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü, Erişim: http://tdkterim.gov.tr/atasoz/?ka
tegori=atalst&kelime=su&hng=tam

TÜRKAN, Kadriye, “Türk Masallarında Kahramanın ve Şamanın Don Değiştirmesi 
Arasındaki Benzerlikler”, Türkbilig, Sayı 15 (2008), s.136-154.

VARİS, Abdurrahman, “Tarihteki Efsanevi Turan Alp Er Tunga Hakkında”, Ankara 
Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Dergisi, XXII/35, Ankara 2004, s.1-8.

YILBIR, Serkan, Türk Destanlarında İnanç ve İnanışlar (Yayımlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi), Sakarya Üniversitesi Halk Bilimi, Sakarya 2006.





146

Piri Reis’in Haritalarında...

Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye kitabında Toulon ve Marsilya haritası.



147

 Turgut Reis’in izinde...

TOULON ve MARSİLYA: 

20 Ağustos 1543’te Nice şehrini Fransa için almasının ardından Barbaros 
Hayreddin Paşa ve Osmanlı donanması, daha önce I. François ile yapılan 
antlaşmanın gereği olarak, Şarlken’e karşı güvence olması amacıyla Toulon 
limanında 8 ay geçirmiştir. 1543-1544 kışında Osmanlı donanması için 
bir üs olan bu liman şehrinin ahalisi, levendlerin rahatça yerleşmesi için 
kısmen boşaltılmış, burada bulunduğu müddetçe şehrin idaresi Barbaros’a 
bırakılmıştır.
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TÜRKLERİN EGE DENİZİ’NE İLK ÇIKIŞ SÜRECİ
THE FIRST PERIOD OF TURKISH SAILING IN AEGEAN SEA

Mehmet ZEREN *

 Özet

 Türkler Malazgirt kazanımı ile bir yandan batıya doğru ilerledikçe Anadolu’da 
denizci devlet olmaya da teşebbüs etmişler; Erken Beglikler Dönemi’nden itibaren 
Anadolu’da denizlere yönelik faaliyet oluşturmaya başlamışlardır. Batı Anadolu’da, 
yani Ege Denizi’nde ilk büyük Türk denizcisi olarak kabul edeceğimiz Çakan Beg, 
İzmir ve havalisinde ilk Türk donanmasını meydana getirmiştir. Bir Türkmen begi 
olan Çakan hakkında eldeki kaynak bilgilerin hemen hemen tamamı Doğu Roma 
(Bizans) imparatoru I. Alexios Comnenos’un kızı Anna Comnena’nın kaleme 
aldığı Alexiad adlı esere dayanır. 

Anahtar Kelimeler: Erken Beglikler Dönemi, Ege Denizi, Denizcilik, Çakan Beg, 
Umur Beg, Anna Comnena, Alexiad.

 Abstract

 The Turks with victory of Manzikert, they have one hand progresses west-
ward to Anatolia, they attempted sailor character state; early Beglikler period, 
it’s begun to create activities for the seas in western Anatolia. In the Aegean sea 
Çakan beg, so we will considered the first great Turkish admiral, appeared on Izmir 
(Smyrna) and the vicinity as the presence of the Turkish navy. About this historical 
Turkmen personality, the source of information available almost all is a book that 
the author is the daughter of eastern Roman (Byzantine) Emperor Alexios Com-
nenos I, she named Anna Comnena and her monumental work is named Alexiad.

Key Words: Early Emirates Age, Aegean Sea, Maritime, Çakan Beg, Umur Beg, 
Anna Comnena, Alexiad.

*Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi.
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TÜRKLERİN EGE DENİZİ’NE İLK ÇIKIŞ SÜRECİ

Mehmet ZEREN

 Anadolu toprakları, üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada olması hasebiyle tarih 
boyunca üzerinde yaşayan çeşitli kültürlere denizci devlet olabilme imkanını vermiştir. 
Türkler de, Malazgirt kazanımı ile denizci devlet olmanın en önemli faktörü sayılan coğrafî 
konumu ve Anadolu’nun stratejik yapısını en iyi şekilde değerlendirmeye teşebbüs etmişler; 
Erken Beglikler Dönemi’nden itibaren Anadolu’da denizlere yönelik faaliyet oluşturmaya 
başlamışlardır.

 Anadolu Türk denizciliğinin temelleri daha XI. yüzyıl sonlarında İzmir ve havalisinde 
yani Ege’de atılmış olmasına rağmen, Selçuklu hanedanından Kutalmışoğlu Süleyman Şah, 
Doğu Roma (Bizans)’nın elinde bulunan İznik’i zabtetmek suretiyle, Türkleri ilk defa olarak 
Marmara kıyılarına yerleştirmiş ve İznik şehrini başkent yapmıştır.

 Bu tarihlerde Efes şehri ve Ege sahillerinin bir kısmı Tanrıvermiş Beg’in; İzmir 
ve havalisi ile Ege adalarından bazıları da, tabii ki merakla üzerinde durulması gereken, 
hakkında fazla bilgi olmayan ama her şeye rağmen tarihin adından önemle bahsettiği, Batı 
Anadolu’da yani Ege denizinde ilk büyük Türk denizcisi olarak kabul edeceğimiz Çakan1 
Beg’in hakimiyeti altında idi (yaklaşık olarak 1080’den sonra).2 

 Ege Denizi’nden gelecek olan askeri bir harekatın, Boğazlar ve İstanbul için ciddi bir 
tehlike yaratabileceğini anlayan ve aynı zamanda İzmir ve havalisinde ilk Türk donanmasını 
meydana getiren de Çakan Beg olmuştur.3 

 Dânişmend-nâme4’ye atfen Çavuldur (Oğuz) Boyu’na mensup olması muhtemel, 
Anadolu’ya akın eden bir Türkmen begi olan Çakan hakkında eldeki kaynak bilgilerin 
hemen hemen tamamı, kendisiyle de hem-zaman olan Doğu Roma (Bizans) imparatoru I. 
Alexios Comnenos’un kızı Anna Comnena’nın kaleme aldığı Alexiad5 adlı esere dayanır.

 Çakan Beg Doğu Roma (Bizans)lılarla yapılan bir savaşta esir düşmüş (1078) ve bir 
müddet İstanbul’da Doğu Roma (Bizans) sarayında yaşamış; kendisine “protonobilissimos”6 
unvanı o sıradaki imparator Nicephoros Botaniates tarafından bahşedilmiştir. Doğu Roma 

1 İbrahim Kafesoğlu, “Selçuklu Çağındaki İzmir Türk Beyi’nin Adı: Çaka mı, Çağa mı, Çakan mı ?”, İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Dergisi, Sayı 34 (1983-84), İstanbul 1984, ss. 55-60.

2 Akdes Nimet Kurat, Çaka Bey, İzmir Civarındaki Adaların İlk Türk Bey’i, M.S. 1081-1096, Ankara 1966, s. 26 vd.
3 Mücteba İlgürel, “Çaka Bey”, TDVİA, VIII, İstanbul 1993, ss. 186-188.
4 not 3’den naklen: Irène Mélikof, La Geste de Melik Dānišmend: Etude Critique du Dānišmendnāme, I-II, Paris 1960.
5 not 3’den naklen: Anna Comnena, The Alexiad, (ed. Elisabeth A. D. Dawes), London 1967; ayrıca bkz. Anna 

Komnena, Alexiad, Anadolu’da ve Balkan Yarımadası’nda İmparator Alexios Komnenos Dönemi’nin Tarihi, 
Malazgirt’in Sonrası, (çev. Bilge Umar), İstanbul 1996, ss. 229-234, 265-271, 336-338.

6 protonobilissimos/(protonobilissima): en soyluların birincisi, bkz. Anna Komnena, Alexiad, …, (çev. Bilge Umar), 
İstanbul 1996, s. 233; (  unvan ifade eden terim bütünlüğündeki bu kelime, o çevreye yabancı birisi için, belki 
de Doğu Roma (Bizans) teşrifat hiyerarşisinde saraydaki asillerin arasında yer alabilen, fakat yabancı olduğu için 
onların seviyesinden bir önceki alt konumda bulunan kişi; ön asil, asaletin ilk basamağı, anlamını taşıyabilir…).
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(Bizans)’da kaldığı sürece imtiyazlı bir konumda, sarayda Homeros’u okuyabilecek kadar 
Latince ve Grekçe’yi gayet iyi öğrenen Çakan, Doğu Roma (Bizans) savaş metotlarını ve 
politikalarını yakınen görebilmiş, bilahare İstanbul’u terk ederek İzmir ve havalisini zabta 
başlamıştır; zaten o sırada imparatorluğa I. Alexios Comnenos geçmişti.

 Çakan Beg’in esas amacı Ege ve hatta Marmara’da İstanbul önlerinde kati üstünlük 
sağlayacak kuvvetli bir donanma meydana getirmekti. Zira Trakya toprakları da dahil olmak 
üzere Doğu Roma (Bizans)’yı düşürmeyi tasarlayan Çakan, bu tasavvurunu gerçekleştirmek 
için kuvvetli bir donanmaya ihtiyacı olduğunu gayet iyi biliyordu. İzmir’in alınışını müteakıb 
donanma inşa etme işine başlayan Çakan’ın bu sırada evli olup bir kızı olduğunu ve ayrıca 
Yalvaç adındaki kardeşinin7 desteği ile de yanında, kaynaklarda adından bahsedilmeyen 
İzmirli yerel bir mühendis-ustanın bulunduğunu, bunun yardımıyla “sermon” ve “dromon” 
denilen korunaklı avcı hücum gemileriyle, tek dizi kürekli, iki dizi kürekli ve üç dizi kürekli 
tipindeki süratli teknelerden oluşan kırk parça gemiden müteşekkil bir donanma meydana 
getirdiğini biliyoruz.

 Çakan Beg karadaki kuvvetlerinin desteğinin yanı sıra, mürettebatına bölgenin kıyı 
ahalisinden katılanların da dahil olduğu kırk parçalık donanma kuvveti ile seferlere girişerek, 
başta Urla, Foça ve Midilli adası ve Sakız adası olmak üzere Ege sahil şehirleri ve yakın Ege 
adalarını sistemli bir şekilde fethetmeye başladı, Sisam ve Rodos adalarına kadar uzandı. 
Adaları geri almaya gelen Nicetas Castamonniates komutasındaki Doğu Roma (Bizans) 
donanmasına karşı giriştiği deniz savaşını kazandı (1085’den sonra ?). Daha sonra Doğu 
Roma (Bizans)’nın Sakız adasını geri almak için yolladığı Constantin Dalassenus ve Opus 
isimli kumandanlara karşı da ilginç harp taktikleri kullanarak başarı elde etti (1090’dan 
önce).8 

 Çakan Beg 1090 tarihlerine doğru Balkanlar’ı istila etmekte olan Peçenekler ile 
bir ittifak akdederek Doğu Roma (Bizans) Devleti’ni kuzeyden de Türk tehdidi ile karşı 
karşıya bıraktı. Öte yandan Peçeneklerle yaptığı ittifaka İznik sultanı Ebü’l-Kâsım da 
katılmıştı. Bu suretle Doğu Roma (Bizans)’nın merkezi, güneyden de Türk baskısına maruz 
bırakılmış oluyordu. Çakan Beg’in üçlü planı ile Doğu Roma (Bizans) Devleti tam bir Türk 
kıskacı içine alınmış olacaktı. Buna göre İstanbul, kuzeyden Peçenek Türkleri, güneyden 
Anadolu Selçuklu Türkleri, Çanakkale-Marmara yolu ile denizden de Çakan Beg tarafından 
1090 sonbaharı-1091 kışı sürecinde çetin kış mevsimi şartlarıyla birlikte muhasara edildi 
fakat kesin sonuç elde edilemedi. Doğu Roma (Bizans) bu badireden İmparator Alexios 
Comnenos’un ikiyüzlü politikası sayesinde kurtulabilmiştir. Doğu Roma (Bizans)lılar 
Balkanlar’da bir diğer önemli güç olan Kumanları elde ettiler ve onları Peçenekler’e karşı 
kışkırtarak bu iki Türk topluluğunu 1091 ilkbaharında birbirlerine kırdırttılar. Müttefikleri 
Çakan Beg’in kuvvetleri ile birleşemeyen Peçenekler Trakya’da ağır kayıplar verdiler.

 Diğer taraftan özellikle Doğu Roma (Bizans) Devleti’ne karşı güçlü bir pozisyonda 
durabilmek için destek almasının gerekli olduğunu anlayan Çakan Beg, tarihte genellikle 
başvurulan siyasi vasıtalardan biri olan izdivaç bağlarını göz önüne alarak, kızını Selçuklu 
I. Kılıç Arslan ile evlendirip, onunla yakın akrabalık kurdu (1092).

7 Kurat, a.g.e., s. 27.
8 Kurat, a.g.e., s. 30 vd.
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 I. Kılıç Arslan Anadolu Selçuklu Devleti tahtına oturduğunda, Ege’nin en kudretli 
şahsiyeti, deniz ve sahil bölgelerinin hakimi Çakan Beg idi. Dolayısıyla Kılıç Arslan, 
Çakan’ın kudretinden çekiniyordu. Bir yandan bu iki Türk beginin arasındaki kıskançlıkla 
beraber, Doğu Roma (Bizans) imparatoru Kılıç Arslan’a yolladığı gizli bir mektupla, 
kayınpederi Çakan ile onun arasını açmayı becermiş ve ikisi arasındaki dayanışmayı 
yıkmıştır. Öte yandan Doğu Roma (Bizans) donanması yaptığı ileri harekatla Çakan Beg’i 
Çanakkale Boğazı’ndan dışarı çıkarmaya muvaffak olmuş idi. Böylece başta Midilli olmak 
üzere Ege adaları tekrar Doğu Roma (Bizans) Devleti’nin eline geçmeye başlamıştır (1092).

 Kesin tarihi belli olmayan, Çakan Beg’in Abydos yakınlarında bir ziyafet esnasında 
damadı Kılıç Arslan tarafından öldürülmesi olayı9 ile Türklerin Ege Denizi’nde yaymaya 
çalıştıkları hakimiyet bir dönem itibarıyla sona ermiş olsa da, Çakan Beg sayesinde Ege’de, 
gelecekteki Türk egemenliğinin zemininin hazırlandığı aşikardır.

 Çakan Beg’in tarih sahnesinden çekilmesinden sonra kardeşi Yalvaç’ın İzmir 
ve civarını bir müddet elde tuttuğu düşünülmekte ise de, takip eden dönemde “Haçlı 
Seferleri”nin başlaması, Türkleri sahillerden Anadolu’nun iç kısımlarına çekilmeye mecbur 
bırakmıştır. Zaten 1097’de İzmir Doğu Roma (Bizans)lıların eline geçer, ayrıca Doğu Roma 
(Bizans) kuvvetleri şehirde bir hırsızlık olayını bahane ederek katliam yaparlar.10 Efes ve 
civarını elinde tutan Tanrıvermiş Beg de, Haçlı desteğindeki Doğu Roma (Bizans) kuvvetleri 
karşısında direnemeyerek geri çekiliyordu. Haçlı Seferleri’nin getirdiği tehlike Selçuklu 
başkentinin İznik’ten Konya’ya nakledilmesine sebep olmuş, ayrıca Türk beglikleri arasında 
birlik anlayışının olmayışı Türkleri iki asra yakın bir zaman denizlerden uzaklaşmak zorunda 
bırakmıştır.

 Anadolu Selçuklu Devleti’nin dağılmasından sonra Batı Anadolu’da bir takım Türk 
beglikleri kurulmuştur. Bu begliklerden Aydınoğulları, Türk denizcilik tarihinde önemli 
bir yer teşkil eder. Özellikle Aydınoğlu Umur Beg’in iki yüz sene sonra Türk denizciliğini 
Ege sahillerinde yeniden başlatmasını, Batı Anadolu’da ve Ege’de Türk varlığı açısından 
bir dönüm noktası olarak kabul etmek gerekir. Aydınoğlu Umur Beg, Çakan Beg’in 
izinden giderek Doğu Roma (Bizans) ve Ceneviz kuvvetleriyle mücadeleye girişmiş, 
önce Kadifekale’yi, daha sonra İzmir’i zabtederek, Türk denizciliğini Ege’de tekrar 
canlandırmıştır.11 

 Umur Beg, Doğu Roma (Bizans) güçleriyle mücadele etmesine rağmen, bu devletle 
bazen dostane bir münasebet de tesis etmiştir. Doğu Roma (Bizans) imparatoru ile yaptığı 
anlaşma gereği, karadan ve denizden ona yardım etmiş, müştereken Rumeli’ye bir takım 
seferler düzenlemişlerdir. Umur Beg’in Ege denizindeki faaliyetlerinden endişeye düşen 

9 Kurat, a.g.e.  s.53-54; Çakan Beg’in bizzat damadı tarafından öldürüldüğünü kaydeden Anna Comnena 
katl tarihini 1097 olarak vermekteyse de bunun yanlış olduğu anlaşılmaktadır. Zira I. Kılıç Arslan’ın Çakan 
problemini halletmeden ve Doğu Roma (Bizans) ile barış yapmadan 1096’da Malatya’yı muhasaraya gitmesi 
imkansız görülmekte, ayrıca 1097’de Haçlıların İznik’i aldıkları ve I. Kılıç Arslan’ın Anadolu içlerine çekildiği 
bilinmektedir. Buna göre Çakan Beg’in öldürülüş tarihi 1095 (veya az öncesi) olmalıdır: bkz. İlgürel, a.g.m., s. 
188.

10 Kurat, a.g.e.,  s.57; ayrıca bkz. Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, Siyasî Tarih, Alp Arslan’dan 
Osman Gazi’ye, (1071-1318), İstanbul 1993, ss.87-95.

11 Ali İhsan Gencer, Bahriye’de Yapılan Islahât Hareketleri ve Bahriye Nezâreti’nin Kuruluşu, (1789-1867), 
İstanbul 1985, s.5.
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Hıristiyanlık alemi, Papa’nın ön-ayak olduğu bir Haçlı donanması ile onun üzerine sefer 
düzenlemiş, 1344’de İzmir’e bir çıkarma harekatıyla Kadifekale’yi zabtetmiş ve civarda 
bir müstahkem kale daha (Hisarönü kalesi) inşa etmişlerdir. Umur Beg bu kaleyi fethetmek 
istemişse de, 1348’de tertip ettiği bir seferde şehit düşmüştür. Umur’un ölümü ile de 
Ege’deki Türk denizcilik geleneği Osmanlı devrine kadar eski önemini kaybetmiştir.

Bu devirde Batı Anadolu’da Aydınoğulları donanmasından başka Karasi Begliği’nin, 
Saruhan Begliği’nin ve Menteşe Begliği’nin de, küçük de olsa birer deniz gücü mevcuttu. 
Ayrıca Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında Tekeoğulları’nın, Manavgat Emirliği’nin ve 
Alaiyye Begliği’nin donanmaları da Kıbrıs ve Rodos’u hedef alan birçok deniz seferine 
teşebbüs etmişlerdi. Hatta 1362 senesinde Tekeoğulları’ndan Mehmed Reis, Kıbrıs’ın 
Pandâiyye bölgesine asker çıkarmıştır.12 
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Piri Reis’in Haritalarında...

Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye kitabında Cenova haritası.
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 Turgut Reis’in izinde...

CENOVA: 

1540(?)’ta Korsika’da iken bir baskın sonucu Jan (Gianetino) Doria’ya esir 
düşen Turgut Reis, uzun müddet forsalığa mahkum edildikten sonra Cenova’da 
hapsedilmiştir. 1543’te Fransa için Nice şehrini alıp 8 ay Toulon’da kışlayan 
Barbaros Hayreddin Paşa, 1544’te Cenova’yı beklenmedik bir şekilde 
ablukaya almış ve şehri bombalayacağı tehdidi ile Turgut Reis’i esir olduğu 
şehirden fi dye ile kurtarmıştır.
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TARİHSEL PERSPEKTİFLE TÜRK DENİZCİLİĞİ

Erol MÜTERCİMLER *

 Dikkat ederseniz bakın Turgut Reis diyoruz, öbürüne Barbaros Hayrettin Paşa 
diyoruz. Bazı konuşmalarda ya da bazı kitaplarda da çok sıklıkla görürsünüz “Turgut Paşa” 
diye. Bu son derece yanlıştır. Çünkü burada verilen paşalık payesi farklı bir iştir. Bunun 
doğrusu bir kere şudur. Turgut Reis bir korsandır. Bir kere bunu anlatmak lazım. Ama şimdi 
bunlar ne tür bir korsan işte size bunu anlatacağım. Sabahki oturumda Mim Kemal Öke 
ifade etti. Dedi ki, ben korsanları öğrenmeye Abdullah Ziya Kozanoğlu’nun kitaplarıyla 
başladım. Bakın çok geç bir tarihtedir bizim bu korsanları tanımamız. Osmanlı’da da geç 
olmuştur. II. Meşrutiyet’ten sonra bunlarla ilgili edebi eserler yazılmaya başlandı. Biz çok 
geç fark ettik bunları. Oysa ki Batı için Rodos Şövalyeleri, Malta Şövalyeleri bunlar o kadar 
önemlidir ki edebiyatlarında, çok eski tarihlerden itibaren yer almıştır. Bize girişi çok geçtir. 
Bunun bir nedeni var. Çünkü korsan kavramını kullanmakta bir hata var da o nedenle. Oysa 
ki biz kendi tarihimize baktığımız zaman korsan kavramını kullanmaktan pek hoşlanırız. 
Çünkü haklıyız ve doğru. 

 Akdeniz Korsanları terimi hoşlandığımız, çağrışımı olumlu anlamıyla bizde bir 
takım imgeler yaratmış olan bir kavramdır. Ve bizim için de gurur verici bir unsurdur. Son 
Somali olaylarında televizyonlarda izlemektesiniz. Akdeniz olayları nedeniyle yanlış bir 
ifade kullanıyorlar. Bizim muhabir arkadaşlar da yapıyorlar onu maalesef. Zaman zaman da 
düzelttiremiyoruz. Orada korsan ifadesini kullanıyorlar. O korsan değil, deniz haydutluğudur, 
Somali’de olanlar. Oysa ki Turgut Reislerin döneminde olanların tam karşılığı korsanlıktır. 
Deniz haydutluğu değil. 

 İngilizler terminolojilerinde, korsanlar ile deniz haydutlarını o dönemde de 
ayırmışlardır. Neden? Çünkü sözünü etmiş olduğumuz yüzyıllar içerisinde devletler deniz 
korsanlığını legal hale getirmişlerdir. Niçin? Çünkü düzenli donanmanın yapamayacağı 
bazı işler vardır. Düzenli donanmaya destek sağlanması gereken bazı harekatlar vardır. 
İşte oralarda bunları kullanırlar. Bunlar da gene devletin ortaya koymuş olduğu bir takım 
kurallara uymak zorundadırlar, devlete bağlılıkları hep devam ettiği için, Turgut Reis 
örneğindeki olaylarda olduğu gibi.

 Şimdi değerli arkadaşlar. Bu nedenle korsanlık meselesi aslında tam doğru şekliyle bir 
hukuki terimdir. Bugün de uluslararası hukukta üzerinde en çok konuşulan, son zamanlarda 
üzerinde en çok kitaplar yazılan konu, çözülmeye çalışılan problem işte bu problemdir. 

 Tarihçilerin büyük bir çoğunluğunun Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’de en güçlü 
dönem olarak belirttiği XVI. Yüzyılda bir gurup bahriyeli korsan olarak nitelendirilmiştir. 
Akdeniz Korsanları ifadesi; İngilizcede de, İspanyolcada da, İtalyancada da hepsinde aynı 
şekilde geçmektedir. Osmanlı kaynaklarına bakarsanız XVI-XIX. Yüzyıllar arasındaki 

*Yrd. Doç. Dr., Haliç Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler.
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resmi yazışmalarda da korsanlık terimi sıkça kullanılır. Sadece bu yüzyıllar arasında değil, 
Antik Çağ yazarlarına da baktığımız zaman yine bu terminolojinin kullanılmakta olduğunu 
görmekteyiz. 

 İslamiyet’in kabulünden sonra, Hıristiyanlık ve Müslümanlık arasında bir mücadele 
ortaya çıkmıştır. Bu mücadelede – bugün çok alışık olduğunuz klasik ifadeyle söyleyeyim 
– “Medeniyetler Çatışması” o dönem doruğa ulaşmıştır. Biz buna “Haç ile Hilal’in Savaşı” 
deriz. Pek çok tarih kitabında bu böyle geçer. Batıda da bu böyle geçer. 

 Akdeniz konusunda büyük bir usta vardır Fernand Braudel. Fernand Braudel 
kitaplarının hemen hemen tamamında der ki: “Akdeniz’de korsanlık tarih kadar eskidir”. 
Bocassio’da yer almaktadır, Cervantes onu anlatacaktır ve Homeros çok daha eskiden ondan 
söz edecektir. Yine İngiliz kaynaklarına dönüp baktığımız zaman örneğin Hamilton Currey, 
hatıratlarında da yazmıştır, deniz savaşlarının teorileri üzerine de yazmıştır der ki: “Deniz 
kurtlarını diğer korsanlardan ayıran şey kendi aralarındaki tavırların aşırı benzerliğidir. 
Hepsi büyük bir lider olarak gördükleri kişinin emrine koşulsuz şartsız girebilir. Ama korsan 
olarak anılmak kolay bir iş değildir” der. Niye? Çünkü başıbozuklarla korsanlar arasında bir 
ayrım yapılması gerekir. Demin de ifade etmiştim, devlet de zaten bu ayrımı yapmaktadır. 

 Şimdi korsan olmak zordur. Birkaç nedenden dolayı. Bir kere gideceksiniz, 
savaşlara gireceksiniz. Sonra o savaşlardan tutsaklar alacaksınız. Sonra yeniden karanıza 
geri döneceksiniz. Orada yeni bir yönetim kuracaksınız. Bu tutsakların anavatanlarıyla 
pazarlıklarınız başlayacak. Sizin ait olduğunuz devletle, örneğin Fransa veya İtalya arasında 
devletlerarası görüşmeler başlayacak. İşte Turgut’un, Barbaros tarafından esaretten 
kurtarılması örneğinde olduğu gibi ki, Barbaros üç bin duka altın ödeyerek Turgut’u 
kurtarmıştır. Bunu da İspanyol kaynakları kayıtlara geçirmişlerdir. O halde burada doğru bir 
şey kullanmak istiyorsanız deniz kurtları ifadesini kullanmanız son derece doğru olur. 

 1540 yılına gelindiğinde İspanyollar Turgut için şöyle bir ifade kullanır: “Denizleri 
bu katlanılmaz baş belasından temizlemek için mümkün olan her yola başvurulmalıdır”. 
Nitekim sabahki oturumda da ifade edildi, Turgut Andrea Doria’nın yeğenine esir düşmüştür. 

 Korsanlık fikri üzerine çok kafa yorulmuştur. Örneğin deniz savaşlarının teorisini 
yazmaya çalışan bir önemli düşünür vardır, Julian Corbett adlı. Bu korsanlık fikri için şöyle 
der: “Genel olarak düşmanınıza mümkün olduğu kadar fazla zarar verme ve size karşı yaptığı 
kötülüklere misillemede bulunma kavramından kaynaklanan ilkel ve bilim dışı bir savaş 
anlayışının kalıntısıydı. Karadaki yağma ve talan uygulamaları da aynı tür bir düşünceye 
aitti. Fakat bu savaş yöntemlerinin hiç biri insani nedenlerle uygulamadan kaldırılmadı. 
Bunlar bilimin ve teknolojinin gelişmesi sonucunda ortadan kendi kendilerine kalkmış 
oldular”. Ki bu doğrudur, çünkü gemi teknolojisi değişti, deniz hukuku değişti, uluslararası 
ilişkiler değişti. O nedenle bizim daha sonraki yüzyıllarda bunları görmeyişimizin en önemli 
nedeni budur. 

 Turgut ne zaman acımasız bir korsana dönüşmüştür. Ağırlıklı olarak İspanyol 
kaynaklarında yazdığı şekliyle, o dört yıllık esarette kalıp kurtarıldıktan sonra acımasız bir 
korsan diye anlatılmaya başlanır. 

 Barbaros Hayrettin 1546 yılında öldü ve ondan sonraki süreci anlatırken yine bir 
Batılı tarihçi Roger Crowley şöyle diyor: “Barbaros bir anlamda Hristiyan kıyılarını 
teröre boğmak üzere denizlere döndü. Onun ölümüyle birlikte yeni nesil korsan kaptanları 
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ortaya çıktı ki bunların en büyüğü Anadolu kıyılarında doğan ve akıl hocasının kariyerini 
aynen taklit edecek olan Turgut idi. Turgut da, Mağrip kıyılarında iyice yaygınlaşan 
serbest korsanlıktan gelmeydi. Preveze’de savaş deneyimini geliştirmişti ve Kanuni 
Sultan Süleyman’a 1546’dan başlayarak yirmi yıl hizmet edecek idi. Barbaros kendinden 
sonra yetişecek ejderin dişini tohum olarak tuzlu suya ekmişti”. Cümlenin son kısmı çok 
sinematografik bir şekilde bitiyor. Ama çok doğruyu ifade ediyor ki Turgut’tan sonra artık 
bu Akdeniz korsanlığı ve Türklerin müthiş denizci diye tanımlanmaları da yavaş yavaş sona 
erecektir. Bunun sonlanması Malta Muhasarası’nın başarısızlığıdır. Malta Muhasarası’nın 
başarısızlığı Osmanlı’nın denizlerdeki, daha doğru kullanırsak Akdeniz’deki egemenliğinin 
sonu; Viyana Kuşatması’nın başarısızlığı da karadaki zaferlerin sonudur. Dikkat ederseniz 
bakın birbirine bağlıdır. 

 Malta niye önemlidir? Malta şunun için önemliydi. Buranın alınmasının çok zor 
olduğu bilinmesine rağmen şunun için yapıldı. Bu bir stratejik karardı. Eğer almış olduğunuz 
bir karar daha sonraki kararlarınızı etkileyecekse bunun adı stratejik karardır. Malta stratejik 
bir noktadır. Burada Sultan Süleyman’ın almış olduğu karar stratejik bir karardı. Onu razı 
ettiler. Çünkü, Malta’yı almak oraya hakim olmak demek Güney Avrupa’ya dolayısı ile 
Avrupa’ya hakim olmak demekti. İtalya ve Kuzey Afrika tamamen kontrol edilecekti. 
Bunun öteki anlamı şuydu, bir büyük dünya imparatoru olmak. 

 Değerli arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet’in vizyonu şuydu: Müslüman Roma 
İmparatoru olmak. Kanuni Sultan Süleyman’ın vizyonu şuydu: bir İslam dünya imparatorluğu 
kurmak. Her iki vizyon da doğruydu, her iki vizyon da haklıydı. Ama her ikisinin de eksik 
yanı şuydu. Osmanlı Devleti deniz gücüydü, ama denizcilik gücü konseptine sahip olan 
bir devlet değildi. Bu devletin yüksek stratejisinde denizcilik gücü konsepti hiçbir zaman 
olmadı. 2011 yılının Haziran ayına geldik Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde de olmadı. 
Bizde hiçbir zaman bu gelişmedi. Denizcilik gücü konsepti ne demektir? Çok özet olarak 
söyleyeyim; ticari bahriyenizle savaş bahriyenizin ve geri kalan tüm unsurlarınızın birlikte 
hareket ettirilmesi demektir. Ama bu neden olmuyor? Çünkü biz karacılık gücü konseptine 
sahibiz. Yalnızca biz değil. Çin böyledir, Rusya böyledir, Almanya böyledir. O nedenle de 
tarihleri öyle yazıldı. Umuyoruz ki, bütün bu çalışmalar, bütün bu konuşmalar bizi daha iyi 
yerlere götürsün. İnşallah bundan bir-iki yıl sonra bu durumun tersine dönmüş olduğunu 
konuşuruz. 

 Demin Cerbe’den söz edildi. Tekrar söz etmeyeceğim. Son derece önemli bir karardır 
bu ve Cerbe’de kazanılan zafer çok önemliydi. Şunun için; İspanyolları burada çok ağır bir 
mağlubiyete uğrattılar. Ve İspanyolların da denizlerdeki egemenliği Cerbe ile sona erdirildi. 
İspanyollardan sonra İngilizlerin dünya deniz imparatorluğunu kurmalarının sebebi bizim 
Cerbe’de onların çok usta altı yüz denizcisi ile iki bin arkebüsçüsünü öldürmüş ya da 
öldürtmüş olmamızdır. 

 Bu meselelere bakarken, galiba bu denizcilik gücü stratejisinin olgunlaştırılması 
konusunun önemli olduğunun altını çizmek anlamıyla şöyle bir örnek vereyim. Bugünkü 
ABD’den, geçmişin İngiltere’sinden bir ünlü Amerikalı deniz subayı vardı: amiral Mahan. 
Bunu jeopolitikle ilgilenenler çok yakından bilirler. Kendisi bir jeopolitisyen değildir. Ama 
ortaya koymuş olduğu tez-görüş daha sonra, bugünkü ABD’nin büyük deniz gücünün 
yaratılmasında önemli rol oynamıştır. Diyor ki o: “Dünya egemenliğinin anahtarı deniz 
yollarının kontrolündedir”. Bu sözün aynısı XVI. Yüzyılda söylendi ve söyleyen Barbaros 
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Hayrettin’dir. Söylediği söz aynen şudur: “Denizlere hakim olan dünyaya egemen 
olur”. Ama Dünya Denizcilik Tarihi ve İnsanlık Tarihi Barbaros Hayrettin’i yazmaz, biz 
yazdıramadığımız için yazmaz. Bugün, XX. Yüzyılın ortalarından itibaren uzay egemenliği 
başlamıştır. XX. Yüzyıl başlarında da gökyüzüne egemen olmak gerektiğini söyleyen 
kişi de bu topraklardan çıkmıştır. Kimdir? Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Onun da adı 
geçmez. Ama hava jeopolitiğini yaratanların bugün adları geçer ve biz de akademilerimizde 
bu insanları okuturuz. Ama biz dünya akademilerinde Mustafa Kemal’in adını, bu adamın 
bunları önce görüp söylediğini ifade edemeyiz. 

 XVI. Yüzyılda İngiltere’de çok önemli bir kraliçe bulunuyordu. Adı I. Elizabeth. 
Hanımefendilere söylüyorum. Türkiye demokrasi konusunda eğer birisinin söylediği 
gibi ileri demokrasi olacaksa, bu ancak Türk kadınlarıyla olabilecek bir şeydir. Neden 
biliyor musunuz? Çünkü Batıdaki gelişmiş demokrasileri kadınlar yaratmıştır da ondan. 
Bunların öncüsü de bu I. Elizabeth’dir. Müthiş bir kadındır bu. Bugünkü seküler İngiltere’yi 
yaratan, Anglikan Milli Kilise’yi yaratan kadındır. Her ne kadar babasından farklı bir şey 
miras almışsa da… Ardından kraliçe Victoria gelmiştir. Üzerinde güneş batmayan deniz 
imparatorluğunu kurmuştur. 

 Bu I. Elizabeth’in akıl hocası bir denizcidir. Sör Walter Raleigh der ki: “Denizi 
kontrol eden dünya ticaretini kontrol eder. Dünya ticaretini kontrol eden dünyanın kendisini 
kontrol eder”.

 İşte sevgili arkadaşlar… Turgut’a, Barbaros’a, bütün bunlara baktığınız zaman 
bunu hatırlamak gerekir. Eğer biz bunu hatırlayamıyorsak hiç kuşkusuz ki daha bu tür 
sempozyumlarda bu anlamıyla yalnızca bir anma şekline dönüşür. 

 Denizlerdeki egemenlik ne anlama geliyor. Denizlerdeki egemenlik şu anlama 
gelmekte. Yalnızca denizlerde gemi dolaştırmak demek değildir. Yalnızca tersanelerde gemi 
yapmak demek değildir. Denizlerdeki egemenlik hem bu ticareti kontrol etmek hem de 
abluka yaratabilmek demektir. Aynı zamanda da uluslararası ilişkiler görüşmeler masasına 
oturduğunuz zaman, kontrol etmiş olduğunuz denizlerdeki gücünüzü bir aktör olarak 
kullanmak demektir. 

 Sabahki tebliğlere bir yollama yapayım; Turgut buralı mı, oralı mı? Hiç kendinizi 
üzmeyin, bu cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün bile doğum tarihini 
1880’lere götürdüler. Gazi Mustafa Kemal’in bile soyadıyla ilgili konuşulup tartışılırken, 
efendim onun soyadı Öz’dü, sonra Atatürk oldu diye saçma sapan şeyler söylediler. O 
yasa şudur; demiştir ki yasa, Kemal Öz adlı vatandaş ifadesidir o. Bunu öne sürenler, tuttu 
adama soyadı yaptılar. Onun için kendinizi üzmeyin. Bu yanlışlar her zaman yapılır. Ama 
bu sempozyumdan bir sonuç ortaya çıksın o da şu: Lütfen, bilgisiz insanlar fikir üretmeye 
kalkmasınlar ki bizler de İstanbullardan buraya başka keyif için gelelim. Böyle aptalca 
yanlışları düzeltmek için gelmeyelim. Bir de şunu unutmayalım, umut edelim ki yeni bir 
seçim sonunda ilk defa doğru dürüst bir Denizcilik Bakanlığı kurulsun, ama karacılar oraya 
bakan olmasın.
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Piri Reis’in Haritalarında...

Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye kitabında Cerbe haritası.
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 Turgut Reis’in izinde...

CERBE: 

Cerbe Adası, Tunus ile Trablusgarp’ın kesiştiği deniz kıyısına yakın stratejik 
bir adadır. Bundan dolayı hem Haçlı cephesinin, hem de Turgut Reis’in elde 
tutmayı istedikleri bir hedef haline gelmiş, hakim olduğu zamanlarda Reis 
burayı üs olarak kullanmıştır.

……

1550’de Andrea Doria, Cerbe’de Turgut Reis’i kıstırıp yakalamak niyetiyle 
buraya hücum etmiştir. Reis’in, adanın aksi yönünde bulunan Kantara 
deresinin yatağını genişleterek gemilerini bulundukları yerden denize 
yürütmesiyle adadan fi rar etmesi ve sonrasında olaya şahitlik etmek için 
gelen bir İtalyan gemisini içindeki asilzadelerde birlikte zapt etmesi, ünlü 
deniz kurdunun hayat hikayesinde önemli bir olayı teşkil eder.

…… 

Turgut Reis, 1556 ya da 1558’de adayı tekrar ele geçirmiştir. 1560’ta 
Gian Andrea Doria komutasında büyük bir armada ile buraya gelen Haçlı 
donanması 14 Mayıs’ta Piyale Paşa ve muharebelere sonradan yetişen 
Turgut Paşa tarafından adanın açıklarında büyük bir bozguna uğratılmış, 
ardından Mart ayında kaybedilmiş olan Cerbe de 30 Temmuz’da tekrar geri 
alınmıştır.
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OSMANLI MİNYATÜRLERİNDE 
TÜRK DENİZCİLİĞİ

OTTOMAN MARITIME THROUGH
OTTOMAN MINIATURES

Gözde SAZAK *

 Özet

 Bu bildiride, Osmanlı donanmasının XVI. yüzyılda ve XVII. yüzyılın 
ortasında Akdeniz ve Kuzey Afrika’da yaptığı, savaş, kuşatma ve fetihlerin tasvir 
edildiği bazı şehnamelerdeki minyatürler incelenmiş ve Türk denizcilik ve harp 
tarihi açısından büyük önem taşıyan; Osmanlı ordusunun hareketleri, konaklama 
yerleri, menzillerin uzaklıkları, kuşatma hareketleri, savaşa girişlerini, iaşe ve 
donanımlarını, ordu savaş düzenlerini, deniz ve kara harekâtlarını aynı anda ne 
şekilde gösterildiği incelenmiştir. Padişah veya yüksek mevkideki devlet adamları 
için hazırlanan elyazmalarındaki minyatürler, savaş ve devlet adamlarını kabul gibi 
en çarpıcı olayları olabildiğince gerçekçi bir şekilde yansıtması sebebiyle tarihi 
belge değeri taşırken dönemin bürokrat ve tarihçilerinin dönem tarihine bakışını da 
yansıtmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Türk Denizciliği, tarihi belge, minyatür, şehnâme.

 Abstract

 In this paper, the Ottoman Navys’ war, siege and conquest activities were 
examined as they were presented in the miniatures şehnames covering 16th to the 
middle of 17th century in the Mediterranean and North Africa area. These mini-
atures are very important historical documents for Turkish maritime and military 
history. Miniatures specifically illustrated for high ranking officials and the Sultan 
are highly valued because they reflect the views of bureaucrats and historians of the 
period and they realistically depict the remarkable events such as wars and receiv-
ing of ambassadors. This paper aims to explain Ottoman-Turkish Maritime thorugh 
miniature which takes place in şehnames.

Key Words: Ottoman, Turkish Maritime, historical document, miniature, şehname.

*Doktora Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiyat Araştırmaları Anabilim   Dalı.
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OSMANLI MİNYATÜRLERİNDE TÜRK DENİZCİLİĞİ
         

Gözde SAZAK

 Konusu tarih olan eserlerde yer alan Osmanlı minyatürlerinin büyük çoğunluğunun 
saray törenlerinin yanı sıra padişahların veya komutan olarak görevlendirilen vezirlerin 
ve serdar-ı ekremlerin yaptıkları savaşları, kale ve kent kuşatmalarını, Osmanlı 
donanmasının deniz üzerinden yaptığı kuşatma ve fetihleri tasvir ettikleri bilinmektedir. 
Nakkaşlar Osmanlı ordusunun seferlerini, savaşlarını, kuşatma ve çıkartmalarını, kimi 
zaman bizzat kendi gözlemlerine göre gazâvatnâmelerde, kimi zaman da resimledikleri el 
yazmalarının metinlerine dayanarak şehnâmelerde canlandırmaya çalışmışlardır. Her iki 
türde de minyatürlerdeki resmetme şekli değişmemiş, tüm olayları gerçekçi bir yaklaşımla 
yansıtmaya özen göstermişlerdir. Bu açıdan bu bildiride sunulan seçilmiş minyatürler, aynı 
zamanda önemli tarihi belge niteliği taşımaktadır.

 Fatih Sultan Mehmed’in 1480’de Gedik Ahmet Paşa komutasında İtalya üzerine, 
Mesih Paşa komutasında Rodos üzerine aynı yıl iki donanma göndermesi ile Karadeniz 
ve Akdeniz’de hissedilen Osmanlı donanmasının deniz gücü daha sonraki yıllarda devam 
etmiştir. II. Bayezid döneminde Mısır’da hâkim olan Memlûk Devleti’nin Portekiz’e karşı 
Osmanlı donanmasından yardım istemesi üzerine Osmanlı donanması Kızıldeniz’e inmiştir. 
XVI. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman dönemi ise Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğu’da 
ve Batı’da çok sayıda sefer, savaş, kuşatma ve deniz seferi yaptığı bir yüzyıldır. 1538’de 
Barbaros Hayreddin Paşa’nın Preveze’de Akdeniz hâkimiyetini kesin olarak sağlaması ve 
aynı yıl Mısır beylerbeyi Hadım Süleyman Paşa’nın Süveyş’ten çıkıp Yemen’i fethetmesi 
ile Osmanlı donanmasının Hindistan’a gitmesi bu yüzyıldaki Osmanlı donanmasının 
deniz gücü hakkında fikir vermeye kâfidir. Barbaros Paşa’nın Akdeniz hâkimiyeti, Hadım 
Süleyman Paşa’nın Hindistan’a ulaşması ve aynı yıl Kanuni Sultan Süleyman’ın bizzat 
başında bulunduğu Boğdan seferi ve Bender’in fethi ile sultan, Bender kitabesinde “gemiler 
yürüden bahr-ı Frenk u mağrib ve Hinde” bir hükümdar olarak tarihe yazılmıştır.1 Seferlerin 
olumlu getirilerinden biri olan devletlerin birbirleriyle yaptıkları kültürel alışverişler, 
Osmanlı minyatürlerine yoğun bir şekilde yansımıştır. Fethedilen ülkelerden nakkaşlar 
ve minyatürlü el yazmaları Osmanlı Sarayı’na getirilmiştir. Bunun sonucunda minyatürlü 
elyazmalarının hazırlandığı ve tüm tezyin sanatlarının, bezeme üsluplarının uygulandığı, 
Saray’ın himayesindeki sanat atölyesi olan nakkaşhâneye getirilen yabancı sanatçılar, yerli 
sanatçılarla birlikte çalışmışlar ve farklı üslupların sergilendiği çok sayıda minyatürlü 
elyazması yapılmıştır. Örneğin, Yavuz Sultan Selim (1512-1520) döneminde Tebriz’in 
alınması ile Tebrizli Şah kulu ve Veli Can gibi nakkaşların Osmanlı saray nakkaşhânesinde 
görev almaları Osmanlı minyatür sanatının üslup gelişimi için büyük önem taşımaktadır.2 
Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) döneminde ise resimli tarih yazıcılığı olarak 
adlandırdığımız minyatürlü şehnâmeler resmi bir kurum halini almış ve Gelibolulu Mustafa 

1 İdris Bostan,  Beylikten İmparatorluğa Osmanlı Denizciliği,  Kitap Yayınevi, İstanbul 2006, s. 5.
2 Banu Mahir, Osmanlı Minyatür Sanatı, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2005, s. 22.
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Âlî’nin Künhü’l-Ahbâr adlı eserinde şehnâmecilik resmi kurum olarak kaydedilmiştir.3 
Kanuni Sultan Süleyman döneminde kazanılan seferler sonrasında İstanbul’a gelen 
Şirvanlı Arifi, şehnâmecilik kurumunun başında görev almış ve Fars dilinin şehnâmecilikte 
yerleşmesine sebep olmuştur.4 

 Bu bildiri Türk denizcilik tarihi açısından büyük önem taşıyan Osmanlı donanmasının 
seferlerinin resmedildiği Osmanlı minyatürlü elyazmalarından seçilmiş bazı minyatürleri 
kronolojik olarak anlatmayı amaçlamaktadır. Osmanlı donanmasının seferlerinin 
minyatürlerinden önce, bu seferlerin en önemlilerinin ve Kanuni Sultan Süleyman’ın kendi 
deyimiyle ‘gelmiş geçmiş en yetenekli kaptan-ı derya’sı Barbaros Hayreddin Paşa’yı, 
kendi huzuruna 1533’te kabulünün resmedildiği minyatürle başlamayı uygun gördük. Bu 
minyatür saray kitaplığının başyapıtı olan Süleymannâme (TSMK, H.1517) adlı minyatürlü 
elyazmasında yer almaktadır. Ali Emir Bey Şirvanî’nin hattı ile yazılmış ve Temmuz 
1558’de tamamlanmıştır. Süleymannâme’de, farklı nakkaşlar tarafından yapılmış, tam 
sayfa halinde altmış dokuz minyatür yer almaktadır. Kanuni’nin 1520’de tahta çıkışından 
ölümünden (1566) sekiz yıl öncesine kadar olaylar tek tek yazılmış, resmedilmiş ve 
1558’de tamamlanmıştır.5 Minyatürde (Resim 1) sol üst köşede tahtında görülen Kanuni 
Sultan Süleyman hiyerarşik açıdan kendine yakın olan kaptan-ı derya Barbaros Hayreddin 
Paşa’yı kabul etmektedir. Sahnede, diğer resmi kabul sahnelerine göre daha samimi bir 
hava sezilmektedir; örneğin yüksek rütbeli devlet adamlarının fazlaca yer almamaları ve 
kabullerin sultanın özel yaşama alanına ait Üçüncü Avlu’daki Divanhânede geçiyor olması 
Barbaros Hayreddin Paşa’nın sultanla özel olarak görüşme ayrıcalığına sahip olduğu 
algılanabilir. Aynı ayrıcalık minyatürlerde sadece Sadrazam İbrahim Paşa’ya tanınmış 
olarak görülmektedir. 

 Osmanlı donanmasının deniz seferlerinin resmedildiği minyatürlü yazmalardaki 
savaşlar kronolojik olarak ele alınırsa, ilk önce II. Bayezid dönemindeki Kili, Akkerman, 
İnebahtı, Modon ve Gülek fetihlerinin resmedildiği Tarih-i Sultan Bayezid adlı minyatürlü 
yazma ile başlamak gerekmektedir. Topkapı Sarayı Müzesi’nin Revan kitaplığında 
(TSMK, R. 1272) bulunan bu eseri, topografik resim geleneğinin ilk uygulayıcısı, Kanuni 
döneminde eserler veren tarihçi, matematikçi, silahşor ve usta olduğu matrak adlı savaş 
oyunu sebebiyle Matrakçı lakabıyla anılan Nasuh adlı nakkaş resmetmiş ve yazmıştır.6 Bu 
eserde Kili, Akkerman, İnebahtı, Moton ve Gülek kalelerinin tasvirleri, Osmanlı minyatür 
sanatına Nasuh’un getirdiği topografik resim geleneği ile tasvir edilmiştir. Bu tasvir tarzında 
fethedilen kalelerin içerisinde yer alan tüm yapılar siyah mürekkeple resmedilmiş ve figüre 
yer verilmeksizin hafifçe açık renklerle boyanmıştır. Bazılarında arka planda pembe ve 
mavi renkle boyanmış tepeler görülür. Örneklerden birini, çift sayfa üzerine tasarlanmış 
olan İnebahtı tasviri oluşturur (Resim 2). Bu tasvirde yer alan Osmanlı donanmasına ait 
gemiler (Resim 2 detay), aynı eserde yer alan bir başka minyatürde (Resim 3, Resim 3 
detay) yine aynı şekilde tasvir edilmiştir. Bu iki minyatürde Osmanlı minyatürlerinin tarihi 

3 Mahir, a.g.e., s. 92.
4 Mahir, a.g.e., s. 93.
5 Esin Atıl, Süleymannâme, The Illustrated History of Süleyman the Magnificient, National Gallery, New York 1986, s. 56.
6 Nasuhü’s-Silâhî (Matrakcı), Beyân-ı Menâzil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han,  Haz. H.G. Yurdaydın, 

TTK, Ankara 1976, s. 19.
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belge niteliği taşımasının en önemli sebebi olan gerçekçilik ve devamlılık özelliği çok açık 
şekilde tespit edilmektedir. 

 Matrakçı Nasuh’un konumuz açısından önemli bir diğer eseri ise Kanuni Sultan 
Süleyman’ın isteği üzerine yapılmış, 32 minyatür içeren Tarih-i Feth-i Şikloş, Estergon ve 
İstunibelgrad adlı eseridir (TSMK, H. 1608). Eserde 1542-1543 yılları arasında Kanuni 
Sultan Süleyman’ın İkinci Macaristan Seferi sırasında İstanbul-Budapeşte arasında 
uğranılmış olan konak ve menzillerin minyatürleri ve aynı tarihlerde Barbaros Hayreddin 
Paşa’nın Fransa’ya yardım etmek üzere gittiği Nis, Tulon ve Marsilya’ya yolculuğunda 
bu şehirleri, buralara gidilirken uğranılmış olan Reggio (Rice), Antibes (İnteb) ve Cenova 
gibi diğer şehirleri tasvirleri yer almaktadır. Ayrıca Matrakçı Nasuh bu sefer sırasında 
Barbaros Hayreddin Paşa’nın komuta ettiği Osmanlı donanmasını da ustalıkla resmetmiştir. 
Yazmanın varak 20b-21a minyatürlerinin üstündeki “işbu kale-i İnteb’e gelüb vusûl bulduk” 
yazısından Nasuh’un bu sefere bizzat katıldığı anlaşılmaktadır.7 Bu yazmada varak 27b-28a 
çift sayfa olarak resmedilmiş Nis kalesi tasviri bulunmaktadır (Resim 4). Limandaki kale, 
evler ve Osmanlı donanması, Avrupa portolanlarını andıran bir teknikle yansıtılmışsa da iri 
ot kümeleri, küçük ağaçlar, renkli tepeler ve gümüşle boyanmış deniz, dönemin Osmanlı 
minyatürlerinin manzara anlayışını yansıtır. Aynı yazmada yer alan bir başka şehir tasviri ise 
Barbaros Hayreddin Paşa’nın sefer sırasında hava şartlarından dolayı kışı geçirdiği Tulon 
şehridir (Resim 5). Tulon şehri tasvirinde de Nasuh Osmanlı donanmasını ve şehri tüm 
detaylarıyla fotoğraflarcasına resmetmiştir.8 

 Doğa ve kent görünümlerinin en büyük ustası Matrakçı Nasuh’un eserlerinin ortak 
ve belirleyici özelliği olan topografik çizimler, kale, şehir ve konak resimlerinin kendine has 
üslubu ve mezkûr yerlerin isimlerinin mutlaka belirtilmiş olması Tarih-i Sultan Bayezid ve 
Tarih-i Feth-i Şikloş, Estergon ve İstunibelgrad adlı eserlerde de görülmektedir.

 Matrakçı Nasuh ile aynı dönemde yazılan ve aynı dönemi anlatan Arifî’nin 
Süleymannâme adlı yazmasındaki Rodos kuşatması (Resim 6, 7) ve Estergon Kalesi fethi 
(Resim 8) minyatürleri Nasuh’un minyatürlerinden oldukça farklıdır. Bu minyatürlerdeki 
savaş veya kuşatma sahnelerinde ordunun savaş düzenini, yapılan hazırlıkları ve savaşın 
önemli anlarını farklı kurgular ve anlatım dilleriyle yansıtmaya çalıştığı görülmektedir.9 

 Gerek Rodos ve Estergon minyatürleri, gerek daha önce gördüğümüz Matrakçı 
Nasuh’un figürsüz tasvirleri, Osmanlı nakkaşlarının yapılan savaşın vahşetinden çok, 
fethedilen yerlerin topografyasını tasvir etmeyi tercih ettiklerini göstermektedir.

 Kanuni Sultan Süleyman’ın saltanatının son yıllarında 1565’te, Osmanlı 
donanmasının en zorlu kuşatmalarından biri olan Malta Adası kuşatması yapılamıştır. 
Malta Adası kuşatmasını tasvir eden bir minyatür Tarih-i Sultan Süleyman adlı Nakkaş 
Osman’ın resmettiği eserde (v.28a) bulunmaktadır. Kurgusuyla ilgi çeken, neredeyse 
sayfanın tamamını kaplayan bu minyatürün etrafına cetvel çekilmemiş ve metne ait 
beyitler tasvirin içerisine yer yer yerleştirilmiştir. Nakkaş Osman, adanın topografyasını 

7 Nasühü’s-Silâhi (Matrakcı), a.g.e., s. 14.
8 Metin And, Osmanlı Tasvir Sanatları:1 Minyatür, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2002, s. 311.
9 Atıl, a.g.e., s. 121.
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da yansıtan bu kuşatma tasvirinde ön planda Osmanlı donanmasını temsil eden kadırgalara 
yer verirken, ada üzerindeki kalenin alınışı için süren savaşa katılan askerlerin düzenini 
de yansıtmaya çalışmıştır.10 Bu minyatürlü yazmaya ulaşılamadığı için bu bildiride aynı 
kuşatmanın Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde bulunan parşömen haritasına (Resim 
9) yer vererek Malta kuşatması bu harita üzerinden gösterilmiştir. Bu harita Elmo Kalesi 
ve civarı ile ilgili askeri amaçla yapılmış bir haritadır. Malta’yı hâkimiyetleri altında tutan 
Sen Jan şövalyelerinin bir Osmanlı kalyonunu esir alması üzerine; Serdar Mustafa Paşa 
komutasındaki Osmanlı donanması Malta’ya hareket etmiştir. O yıllarda Trablusgarp valisi 
olan Turgut Reis de kuşatma sırasında onlara katılmıştır. Elmo kalesi kuşatmanın dördüncü 
gününde, Turgut Reis’in Maltalıların halen Dragut Point dedikleri tepede şehit olduktan 
bir gün sonra düşmüştür. Harita savaş esnasında yapılmıştır. Liman, şehir ve kaleyi, 
Osmanlı donanmasına ait bazı gemileri, kara tarafındaki Osmanlı askerlerini ve mevzilerini 
göstermektedir. Şehrin arkasındaki kayalıklar üzerinde Serdar Mustafa Paşa’nın, Piyale 
Paşa’nın ve diğer reislerin savaştıkları yerler yazılarla belirtilmiştir. Osmanlıların alamadığı 
burçlarda Haçlı bayraklar görülmektedir. Karşı yakada ise Turgut Paşa’nın aldığı ve şehit 
düştüğü Elmo kalesinde Osmanlı sancakları çekilmiştir. Kalenin çevresinde Osmanlı topları 
ve çadırları yer almaktadır. Bu haritanın Serdar Mustafa Paşa tarafından geri çekilmeden bir 
gün önce, Kanuni Sultan Süleyman’a sunulmak üzere yaptırıldığı sanılmaktadır.11 

 Saray nakkaşhânesinde 1558- 1569 yılları arasında durgunluk yaşanmıştır. Şehnâmeci 
Arif’in 1561’de ölmesi, kitapları seven Rüstem Paşa’nın 1561’de ölümü, şehzade Bayezid’ın 
idam edilmesi, İstanbul’daki büyük sel, Malta yenilgisi ve 1566’da Kanuni Sultan 
Süleyman’ın ölümü yeni minyatürlü el yazmalarının yazılmasını engellemiştir. Kanuni 
Sultan Süleyman’dan sonra tahta geçen Sultan II. Selim döneminde minyatürlü el yazmaları 
tekrar yazılmaya başlanmış, şehnâmecilik kurumunun başına Seyyid Lokman getirilmiştir. 
Seyyid Lokman göreve gelince Arifi’nin yarım eserini Nakkaş Osman ile beraber tamamlamış 
ve 1558-1566 yılları arasında Sultan Süleyman’ın hayatının geri kalan kısmını anlattığı 
Tarih-i Sultan Süleyman (DCB. T. 413) adlı yazmayı hazırlamışlardır.12 Konumuzla ilgili 
olarak bildiride sunulan son minyatür, Seyyid Lokman’ın kaleme aldığı ve II. Selim dönemi 
olaylarını konu alan Şehnâme-i Selim Han’da (TSMK, A. 3595) yer almaktadır. Nakkaş 
Osman ve kayınbiraderi Ali tarafından resimlendirilmiş olan bu şehnâmede; savaş, kuşatma 
ve çıkartma tasvirlerinde öncelikle bölgenin topografik görüntüsünü aktarılmaya çalışılmış 
ve böylelikle fetihlerin, kuşatma ve çıkartmaların önemi vurgulanmıştır. Bu minyatürlerin 
en ilginç örneği, 1574 yılında Osmanlı hâkimiyetindeki Tunus sultanının İspanyollarla iş 
birliği yapması ve halkın II. Selim’den yardım istemesi üzerine Vezir Sinan Paşa ve Kılıç Ali 
Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının Tunus üzerine çıktıkları seferde, bir ay kadar 

10 Banu Mahir, “Osmanlı Minyatürlerinde Savaş, Kuşatma ve Çıkartma”, Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma 
Merkezi’nde Yapılan Konuşma Metni, 17 Ocak 2007.

11 İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi ve Venedik Correr Müzesi Koleksiyonlarından XIV-XVIII Yüzyıl Portolan ve 
Deniz Haritaları Portolani e Carte Nautiche XIV-  XVIII Secolo dalle collezioni del Museo Correr- Venezia 
Museo del Topkapı- İstanbul, Haz. İstanbul İtalyan Kültür Merkezi, Güzel Sanatlar Matbaası, İstanbul 1994, s. 
90-91. 

12 Zeren Tanındı, Türk Minyatür Sanatı, İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1996, s. 33-35.
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süren Halkü’l-vâd (Galetta) Kalesi’nin kuşatılmasını gösteren minyatürdür (Resim 10, 11). 
Çift sayfa halinde tasarlanmış bu kuşatmayı tasvir eden minyatürde (v.147b-148a), ufuk 
hattının olmadığı ve gözün algılayabildiği kadar uzağa giden arazinin, denizin, Osmanlı 
ordugâhı ve donanmasının stratejik konumunun geniş bir bakış açısıyla verilmeye çalışıldığı 
görülmektedir.13 Bu minyatür ile Osmanlı minyatür sanatını diğer milletlerin minyatür 
sanatlarından ayırt eden en önemli özelliği olan gerçekçilik ve tarihi belge olma niteliğini 
açık şekilde tespit etmekteyiz. Şöyle ki; 1574 yılındaki Tunus’un fethini detaylı olarak 
anlatan askeri arşiv belgelerine dayanılarak yazılan kaynağa göre “bölge içinde Tunus’un 
limanı olan Halkulvad; 40 yıldan beri İspanyolların elinde bulunan ve kuvvetle tahkim 
edilmiş, içinde çok sayıda top ve 7000 kadar savaşçı bulunan metin bir kale idi. Kayıtlara 
göre iki yanı denize ve göle dayalı araları yaklaşık 22-23 m. genişlik ve 7-8 m. derinliği olan 
hendekle bağlanmış çok yüksek duvar ve kulelerle çevrilmiş olduğundan; ancak Güney ve 
Kuzeyden (karadan) taarruzla ele geçirilmesi olanağı bulunuyordu. Komutanı Don Pietre 
idi. Tunus’un Halkulvad’tan sonra gelen ikinci savunma kalesi Bastiyen idi. Tunus şehri ele 
geçirilince, şehirle göl arasında 6 burçlu bu kaleyi İspanyol Don Juan yaptırmıştı. Tunus 
gölü üzerinde bir adada Çekli kalesi de mevcut idi”.14 Kaynaktaki üç kaleden ilki Halkulvad 
kalesi; aynen örnek olarak sunduğumuz minyatürdeki tasvirle birebir örtüşmektedir. 
Dolayısıyla Osmanlı minyatürlerinin resmi tarihi belge olarak kullanılması düşünülerek 
hazırlandığı görülmekte ve günümüzde de askeri ve harp tarihi açısından bu minyatürler 
büyük değer taşımaktadır. 

SONUÇ

 Bu bildiride, Osmanlı donanmasının XVI. yüzyılda ve XVII. yüzyılın ortasında 
Akdeniz üzerinden yaptığı bazı, savaş, kuşatma ve fetihlerin tasvir edildiği bazı minyatürler 
seçilmiştir. Bu minyatürler bize tarih konulu minyatürlü yazmaları resmeden nakkaşların 
olayları ne kadar canlı, gerçekçi sahnelerle anlattıklarını ve yazılı kaynaklarda anlatılamayan 
bazı detayları tek bir sahne aktarmayı başarırken, tarihi belge olma niteliğini koruduklarını 
göstermektedir. Ayrıca tarih konulu minyatürlü yazmalar; Osmanlı ordusunun hareketleri, 
konaklama yerleri, menzillerin uzaklıkları, kuşatma stratejilerini, savaşa girişlerini, iaşe 
ve donanımlarını, ordu savaş düzenlerini, deniz ve kara harekatlarını aynı anda göstermesi 
açısından askeri ve harp tarihi açısından da son derece önemli belgelerdir. 

13 Serpil Bağcı, Filiz Çağman, Günsel Renda, Zeren Tanındı, Osmanlı Resim Sanatı, T. C. Kültür Bakanlığı 
Yayınları, İstanbul 2006, s. 120-123.

14 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi III. Cilt 3. Kısım Eki, Tunus’un Fethi (1574), T. C. Genelkurmay Harp Tarihi 
Başkanlığı Harp Tarihi Yayınları seri no:2, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1978, s. 33.
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Resim 1: “Barbaros Hayreddin Paşa’nın Huzura Kabulü”, Süleymannâme, 
TSMK, H. 1517, v. 360a.

RESİMLER
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Resim 2: “İnebahtı Tasviri”, Tarih-i Sultan Bayezid, TSMK, R. 1272, v. 21b-22a.

Resim 2’den Detay: “Osmanlı Donanması”
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Resim 3, Resim 3 detay: “Osmanlı Donanması”, Tarih-i Sultan Bayezid, 
TSM, R. 1277, v. 24a.
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Resim 4: “Nis Şehri ve Barbaros Hayreddin Paşa Komutasındaki Osmanlı Donanması”, 
Tarih-i Feth-i Şikloş, Estergon ve İstunibelgrad,  TSMK, H. 1608, v. 20b-21a.

Resim 5: “Tulon Şehri ve Barbaros Komutasındaki Osmanlı Donanması”, Tarih-i Feth-i 
Şikloş, Estergon ve İstunibelgrad,  TSMK, H. 1608.
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Resim 6: “Süleyman’ın Rodos’a Varışı”, Süleymannâme, TSMK, H.1517, v. 143a.
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Resim 7: “Rodos Kuşatması”, Süleymanname, TSMK, H. 1517, v. 149a.
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Resim 8: “Estonibelgrad Kuşatması”, Süleymanname, TSMK, H. 1517, v. 459a.
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Resim 9: “Malta Kuşatması Haritası”, TSMK, Y.Y. 1118.

Resim 9 Detay: “Dragut Point”
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Resim 10: “Halkü’l-Vâd Kalesi Çıkartması”, Şehnâme-i Selim Han, TSMK, A. 3595, v.147b.
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Resim 11: “Halkü’l Vâd Kalesi Çıkartması”, Şehnâme-i Selim Han, TSMK, A. 3595, v. 148a.
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Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye kitabında Mehdiye haritası.

Piri Reis’in Haritalarında...
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MEHDİYE: 

İlk olarak 1546’da, daha sonra 1550 ilkbaharında Turgut Reis tarafından 
fethedilmiş ve Osmanlı merkezi burayı Reis’e sancak olarak vermiştir. Aynı 
yılın yaz mevsiminde İspanya sahillerine yaptığı akınlardan dönen Reis, 
Mehdiye’yi İspanya ve müttefi klerinin donanmaları tarafından kuşatılmış 
halde bulmuştur. Kalenin komutasını bıraktığı İsa Reis’in kahramanca 
mücadelesinin yanı sıra Turgut Reis’in denizden ve karadan gayretli 
yardımlarına rağmen kale daha fazla dayanamayarak 8 Eylül’de düşmüştür.

……

Turgut Paşa’nın Trablusgarp beylerbeyi olmasından sonra Tunus’un 
güneyini eyalet sınırlarına katması sonucunda, Mehdiye’yi daha fazla 
ellerinde tutamayacaklarını anlayan İspanyol garnizonu kaleyi yıkarak 
burayı terk etmiştir (1554).

 Turgut Reis’in izinde...
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KORSANLIK, ESİRLERİN FİDYE KARŞILIĞI 
SERBEST BIRAKILMASI VE TİCARET

1620’LERDE OSMANLI KÖLELERİNİN MALTA’DAN                          
KURTARILMASINA FRANSIZLARIN KATILIMI

Pál FODOR *
Çeviren: Dr. Yusuf Ziya TENGİZ **

 Özet

 Bu çalışmada Malta korsan ekonomisi, diğer bir ifadeyle Osmanlı tebaasının 
yakalanması ve fidye karşılığında serbest bırakılması ile bu işlemlerin altında yatan 
siyasi ve ticari çıkarlar incelenmiştir. Bu araştırma Paris Milli Kütüphanesi’nde 
tutulan bir dizi belgeye dayandırılmıştır. Jean Dupuy’a (1626 ve 1651 yılları 
arasında İzmir’deki Fransız konsolosu) ait olduğu tahmin edilen bu koleksiyon 
sayesinde şimdiye kadar bilinmeyen bir olguyu, esirlerin fidye karşılığında serbest 
bırakılması işinde uzmanlaşmış ticari toplulukların varlığını tanımlama imkânına 
sahip bulunuyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Malta korsan ekonomisi, Osmanlı esirleri, fidye, Fransız kon-
solosu Jean Dupuy, Paris Milli Kütüphanesi.

PIRACY, RANSOM SLAVERY AND TRADE
FRENCH PARTICIPATION IN THE LIBERATION OF OTTOMAN 

SLAVES FROM MALTA DURING THE 1620s
 
 Abstract

 This paper is a study of the Maltese piratical economy, that is of the capture 
and ransoming of Ottoman subjects and of the political and commercial interests 
underlying such transactions. It is based on a series of documents kept in the Paris 
National Library. This collection, which in all probability belonged to Jean Dupuy 
(French consul in Izmir from 1626 to 1651), allows us to describe a commercial 
phenomenon till now unknown: the existence of commercial societies specialized in 
the redemption of captives. 

Key Words: Maltese piratical economy, Ottoman captives, ransom, French consul 
Jean Dupuy, Paris National Library.

* Kıdemli Araştırma Görevlisi, Macaristan Akademi Bilimleri, Tarih Enstitüsü, Budapeşte.
** Dr., Kadir Has Üniversitesi, Dış Ticaret Bölümü Başkanı.
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KORSANLIK, ESİRLERİN FİDYE KARŞILIĞI                                                  
SERBEST BIRAKILMASI VE TİCARET

1620’lerde Osmanlı Kölelerinin                                                                                        
Malta’dan Kurtarılmasına Fransızların Katılımı***

         

Pál FODOR

Çeviren: Dr. Yusuf Ziya TENGİZ

 Akdeniz tarihçileri 1580 ile 1680 arasındaki yüz yıllık dönemi korsanlığın altın 
çağlarından biri olarak görmektedirler. Bu dönem boyunca, birçok yerel “girişimci”ye ek 
olarak, dört büyük ve farklı grup bu olağandışı ticaret biçiminde kendilerini göstermişlerdir. 
Adriyatik Denizi’nde (Dalmaçya’da), uskoklar olarak anılan Güney Slav mültecileri 
korsanlıkta uzmanlaşmış bir teşkilat kurmuşlardır. Slav mültecileri sınırlı sayılarına rağmen, 
16. yüzyılın sonuna gelindiğinde -Habsburg Hanedanı ve Papa’nın desteği ile- Venedik ve 
Türk deniz taşımacılığına büyük zararlar vermişlerdir.1 Korsanlığın ikinci büyük merkezi 
Kuzey Afrika’da -veya o zamanlar Batı’da bilindiği şekliyle barbarların yaşadığı bölge 
anlamına gelen Barbary’de- ortaya çıkmıştır. İstanbul’dan bağımsızlıkları arttıkça Cezayir, 
Tunus ve Trablus’un liman şehirleri yağmacı akınlar gerçekleştirmek için kendi askerî ve 
ekonomik güçlerini kullanmaya başlamışlardır. Berberî korsanları öncelikle Akdeniz’in 
batı havzasında aktif olmuşlardır, ancak Adriyatik ve Doğu Akdeniz ülkelerine (Levant) 
kadar cesaret edip girmişler ve 17. Yüzyılda ganimet arayışlarını Atlantik Okyanusu’na 
kadar genişletmişlerdir.2 Üçüncü grup bazen birlik içinde hareket eden iki askeri bölükten 

*** Makalenin orijinali: “Piracy, Ransom Slavery And Trade, French Participation in the Liberation of Ottoman 
Slaves from Malta during the 1620s”, Turcica, 33, 2001, ss.119-134.

1 Ekkehard Eickhoff, “Die Uskoken in der Adria.Ein Kapitel Südosteuropäischer Seegeschichte”, Annales 
Universitatis Saraviensis, V/3-4, 1956, s. 196-226; Alberto Tenenti, Piracy and the Decline of Venice 1580-
1615 (çev. Janet and Brian Pullan), London, 1967, s. 3-15; Maurice Aymard, “XVI. Yüzyılın Sonunda 
Akdeniz’de Korsanlık ve Venedik”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuasu, XXIII/1-2, 1962, s. 220-
223; Kálmán Bend, “Les uscoques entre Venise, la porte ottomane et la Hongrie”, Venezia e Ungheria nel 
contesto del barocco europeo, Florence, 1979, s. 299-408; Catherine Wendy Bracewell, The Uskoks of Senj. 
Piracy, Banditry, and Holy War in the Sixteenth Century-Adriatic, Ithaca-London, 1992. 

2 Otto Eck, Seeräuberei im Mittelmeer. Dunkle Blätter Europäischer Geschichte, Munich-Berlin, 1940, özellikle 
s. 135-188; Sir Godfrey Fisher, Barbary Legend. War, Trade and Piracy in North Africa 1415-1830, Oxford, 
1957; Salvatore Bono, I corsari barbareschi, Torino, 1964; Tenenti, Piracy, s. 16-31; Aymard, a.g.m., s. 223-
225; Fernand Braudel, The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip, II, New York-
Hagestown-San Fransicso-London, 1972, s. 880-886; Peter Earle, Corsairs of Malta and Barbary, London, 
1970, s. 23-29; Jamil M. Abu’-Nasr, A History of the Maghrib in the Islamic Period, Cambridge-New York, 
1987, s. 159, 165-166; Michel Fontenay, “La place de la course dans l’économie portuaire: l’example de Malte 
et des ports barbaresques”, Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, XLIII/6, 1988, s. 1321-1347; Andreas 
Rieger, Die Seeaktivitäten der Muslimischen Beutefahrer als Bestandteil der staatlichen Flotte während der 
Osmanischen Expansion im Mittelmeer im 15. und 16. Jahrhundert, Berlin, Islamkundliche Untersuchungen, 
174, 1994, s. 36-443; Daniel Panzac, Les corsaires barbaresques. La fin d’une épopée 1800-1820, Paris, 1999.
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oluşmaktaydı. Bunların ilki Aziz Stephen Bölüğü Şövalyeleri, 1562 yılında Cosimo Medici 
tarafından Pisa ve Livorno’da kurulmuştur. İkinci bölük ise saygın Kudüs Aziz John Bölüğü 
Şövalyeleri, 1530 yılında Malta Adasına yerleşmiştir. 1580’den sonra iki bölük de temel 
faaliyet alanlarını Batı’dan Doğu Akdeniz’e kaydırmışlardır.3 Son olarak dördüncü grup 
kuzeyliler olarak anılan, 1580’den sonra yeniden “İç Deniz” üzerinde korsanlığa katılan 
İngilizler ve Hollandalılardan oluşmaktaydı. İngilizler, soygunculuğu ticari faaliyetlerine 
ve taşımacılık işlerine bir tür ikame olarak yapmışlardır. Ne var ki, uyguladıkları amansız 
şiddet Venedik ve Fransa’yı geri plana atmalarında ve 1610’a gelindiğinde Akdeniz’deki 
ticaretin büyük bir bölümünü kontrol altına almalarında önemli bir etmen olmuştur.4

 Akdeniz’deki korsanlığın niteliği ve boyutu ve bu tür bir savaş durumunun ticaret 
üzerindeki etkisi hususunda büyük bir fikir ayrılığı vardır. Örneğin bazı bilim insanları, bu 
deniz soygunculuğunun Venedik deniz taşımacılığının zayıflayıp nihai olarak çökmesine 
önemli ölçüde katkıda bulunduğu fikrini sürdürmektedir.5 Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili 
olarak diğer bilim insanları, bu yağmacı akınların Osmanlı açısından telafi edilebilecek 
kayıplara yol açtığı fikrindedir. Venedik elçisinin 1641’de yazdığı üzere, Maltalı ve Toskanalı 
korsanlar Osmanlılara acıdan çok rahatsızlık vermişlerdir.6 Bu arada, mevzunun altında 
yatan nedenlere ilişkin genel bir fikir birliğinin olduğu gözükmektedir: Akdeniz korsanlığı 
(corso), ticarete egemen olan kuzeylilerin neden olduğu kayıpları -en azından bir kısmını- 
telafi etmek isteyen, ortalama kalkınma çizgisinin altında kalmış yoksul toplumların bir 
teşebbüsü olmuştur.7 Eski ticari limanlar (Barselona, Cenova ve Venedik) 17. Yüzyılda 

3 Bono, a.g.e., s. 116-13; Tenenti, Piracy, s. 32-55; Aymard, a.g.m., s. 225-226; Braudel, a.g.e., s. 872-880; Earle, 
a.g.e., s. 97-271; Michel Fontenay, “L’Empire ottoman et le risque corsaire au XVIIe siècle”, Revue d’histoire 
moderne et contemporaine, XXXII, 1985, s. 185-208; Fontenay, “La place de la course”, s. 1321-1347; aynı 
yazar, “Corsaires de la fois ou rentiers du sol? Les Chevaliers de Malte dans le ‘corso’ méditerranéen au XVIIe 
siècle”, Revue d’histoire moderne et contemporaine, XXXV, 1988, s. 361-384. 

4 Fisher, a.g.e., s. 137; Tenenti, Piracy, s. 56-86; Aymard, a.g.m., s. 227-229; Braudel, a.g.e., I, s. 621-642; Carlo M. 
Cipolla, “The Economic Decline of Italy”, (ed. Brian Pullan), Crisis and Change in the Venetian Economy in the 
Sixteenth and Seventeenth Centuries, London, 1968, s. 127-145 içinde; Richard Tilden Rapp, “The Unmaking of 
the Mediterranean Trade Hegemony: International Trade Rivalry and the Commercial Revolution”, The Journal 
of Economic History, XXXV, 1975, s. 499-525; Paul Masson, Histoire du commerce français dans le Levant. Au 
XVIIe  siècle, Paris, 1896, s. 27-47, 118-135; Susan A. Skilliter, William Harborne and the Trade with Turkey, 1578-
1582: A Documentary Study of the First Anglo-Ottoman Relations, London, 1977; Alfred C. Wood, A History of the 
Levant Company, London, 1964 (2nd ed.); Alexander H. De Groot, The Ottoman Empire and the Dutch Republic: 
A History of the Earliest Diplomatic Relations, 1610-1630, Leiden-İstanbul, 1978; Niels Steensgaard, “The Dutch 
East India Company as an Institutional Innovation”, (ed. M. Aymard), Dutch Capitalism and World Capitalism, 
Cambridge-Paris, 1982, s. 135-257; Halil İnalcık, Donald Quataert (ed.), An Economic and Social History of the 
Ottoman Empire, 1300-1914, Cambridge, 1994, s. 364-379, 487, özellikle s. 505-506, 520-524. 

5 Tenenti, Piracy, s. 3-86; aynı yazar, Naufrages, corsaires et assurances maritimes à Venise 1592-1609, Paris, 
1959, s. 11-65. 

6 Michel Fontenay tarafından alıntı yapılmıştır, “Chiourmes turques au xvııe  siècle”, Le genti del mate 
Mediterraneo (XVIIe Colloque international d’histoire maritime. Naples, 1980), Naples, 1981, s. 880. 
Kıyaslayınız Fontenay, “Corsaires de la fois”, s. 366.

7 Fontenay, “La place de la course”, s. 1324-1325; M. Fontenay, “The Mediterranean, 1500-1800: Social 
and Economic Perspectives”, (ed. Victor Mallia-Milanes), Hospitaller Malta 1530-1798 içinde. Studies on 
Early Malta and the Order of St John Jerusalem, Malta, 1993, s. 75-76. Tüm Akdeniz çevresinde paralel 
bir olgu olarak kıtasal haydutluk için bkz. Braudel, a.g.e., II, s. 734-756; Henry Kamen, The Iron Century. 
Social Change in Europe 1550-1660, London, 1971, özellikle s. 331-426; Fikret Adanır, “Heiduckentum und 
osmanische Herrschaft. Sozialgeschichtliche Aspekte der Diskussipn um das Frühneuzeitliche Räuberwesen 
in Südosteuropa”, Südost-Forschungen, XLI, 1982, s. 43-116; William J. Griswold, The Great Anatolian 
Rebellion 1000-1020/1591-1611, Berlin, 1983. 
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duraksarken veya çökerken korsanlığa geçen limanların önemli ölçüde gelişme göstermesi 
bu teşebbüsün kısmen başarılı olduğunu göstermektedir.8 Muhakkak bu durum, büyük ölçüde 
ikinci grupta yer alan limanların kuzeylilerin ve ticari olarak rekabetçi olmaya devam eden 
bir merkez olan Marsilya’nın desteğini almış olmasından kaynaklanmıştır. Bu durum, -Peter 
Earle’in adlandırdığı üzere- Hıristiyan korsanlığının başkenti olan Malta için de doğruydu. 
Malta bu ayırt edici unvanı Sicilya, Napoli, Legorn, Venedik ve Marsilya’yı içeren bütün 
ticari merkezlerin desteğine dayanarak almıştır. Akdeniz toplumlarının çoğu 17. Yüzyılda 
ciddi bir demografik kriz yaşarken, 1590’da yaklaşık 32.000 olan Malta nüfusunun 1670’de 
yaklaşık 60.000’e yükselmesi, Malta’nın yaşadığı gelişimi kanıtlayan bir göstergedir.9 

 Bu makalede Malta’nın korsan-ekonomisinin bir yönünü, diğer bir ifadeyle Osmanlı 
tebaasının ele geçirilmesi ile fidye karşılığı kurtarılmasını ve bu tür eylemlerin ardında yatan 
ticari ve siyasal çıkarları ele alacağım. Çalışmamın bu bölümü, Paris’te bulunan Fransa Milli 
Kütüphanesi’nde korunan belgelerin bir koleksiyonuna dayanmaktadır. Büyük bir ihtimalle 
koleksiyon, 1626 ve 1651 yılları arasında İzmir’de Fransa konsolosu olarak görev yapan 
Jean Dupuy’a aitti.10 Söz konusu “defter” Osmanlı’ya ait 36 tane yasal belgeyi (temessük 
veya hüccet) içermektedir. Bu materyalin önemi söz konusu 36 belgenin 27’sinin Malta’da 
esir tutulan dört farklı Osmanlı kadısı tarafından hazırlanmış olmasında yatmaktadır. Bu 
belgelerde esir alınan Osmanlı tebaasının serbest bırakıldıktan sonra yaptığı itiraflara yer 
verilmektedir. Bu açıklamalara göre, esir tutulan Osmanlı kulları fidyelerini ödeyebilmek 
için İzmir’deki Fransız konsolosu veya onun Malta’da yaşayan ortakları aracılığıyla kredi 
aldıklarını kabul etmişlerdir. Kanaatimce bu tür bir belgeye dayalı kanıtlar daha önce ortaya 
çıkmadığı için şu an ilk defa, aslında oldukça ilgi çekici olan ve şimdiye kadar hakkında çok 
az şey bilinen fidye teşkilatının işleyişine ilişkin bir öngörüye sahip olabiliriz. Ne var ki, 
bu konuya değinmeden önce, Malta korsanlığının bir dizi önemli unsurlarını anımsatmam 
gerekmektedir.11

 1620’lerde, Malta korsanlığı iyi kurulmuş bir sistem olarak işlemekteydi. Bu sistem 
içinde, şövalyelerin zorunlu askerlik nedeniyle bulunduğu girişimler ile Bölüğün izniyle özel 
girişimciler tarafından Bölüğün bayrağı altında organize edilen deniz seyahatleri arasında 
temel bir ayrım yapılmıştır. İlk bakışta Bölüğün filosunun şaşırtıcı biçimde küçük olduğu 
görülmektedir: 16. Yüzyılda sadece dört kadırgadan oluşmaktaydı. Bu sayı 1596’da beşe, 
1628’de altıya, 1651’de yediye, 1685’te sekize yükselmiştir.12 Diğer bir taraftan, bu gemiler 
Akdeniz’deki gemilerin hepsi içinde en iyi donanımlı olanlardı ve en kararlı mürettebata 
sahiptiler.13 Bu deniz kuvvetinin temel görevleri Hıristiyan sularını korumaktı: her yıl 
kadırgalar Malta Boğazı, Tiren (Tyrrenean) Denizi, Sicilya etrafındaki alan ve Adriyatik 
girişini haftalarca devriye gezerdi. Avrupa güçleri ne zaman bir Haçlı deniz kuvveti kursa, 
Maltalılar bu kuvvete katılmışlardır. Ne var ki, 17. Yüzyılda Hospitaller Şövalyeleri 
(Kudüs’te bir hastaneye bağlı olarak görev yapan şövalyeler) korsanlığı Müslümanlara karşı 

8 Fontenay, “La place de la course”, s. 1324; aynı yazar, “The Mediterranean”, s. 77, Cezayir 17. Yüzyılda 
100.000 kişilik nüfusu ile Cenova, Marsilya, Barselona ve Legorn’dan daha büyüktü. 

9 Fontenay, “La place de la course”, s. 1325, notlar 7, 8, 10 ve 12; aynı yazar, “The Mediterranean”, s. 61, 77. 
10 Paris Milli Kütüphanesi (Bibliothèque nationale de Paris), Département des manuscrits, manuscrits orientaux, fonds turc, 1234. 
11 Bu konu hakkında esas olarak öncü çalışma için bkz. Earle, a.g.e., s. 97-191 ve Earle’ün açıklamalarını çoğu 

açıdan tamamlayan M. Fontenay’ın çalışmaları.
12 Fontenay, “Corsaires de la foi”, s. 365. 
13 Şövalyelerin ünlü gemisi için bkz. H.J.A. Sire, The Knights of Malta, New Haven-London, 1996, s. 87-88. 
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savaşmanın en etkin yolu olarak görmüşlerdir. Bölüğün Malta’da yaşayan 500 civarındaki 
üyesi bu alışılmamış savaşa birçok farklı şekillerde katılmışlardır. Bölüğün hiyerarşik 
yapısı içinde yükselmek için, şövalyelerin caravan olarak adlandırılan ve her biri altı ay 
süren dört görevin dördünü de tamamlaması gerekmekteydi.Bu görevler denizde, Bölüğe 
ait kadırgalarda yerine getirilmekteydi. Bu nedenle, hizmet dönemlerini büyük ölçüde 
Doğu Akdeniz ülkelerinin deniz taşımacılığını yağmalamak ve talanlamakla geçiren 25-
30 şövalyenin her zaman gemide, çeşitli filolarda bulunması gerekmekteydi.14 Ganimet, 
Bölüğün kendisine verilmekteydi. Bu nedenle şövalyelerin çoğu için bu faaliyetler ünden ve 
itibardan başka bir şey getirmemekteydi. Corso’nun maddesel veya parasal ganimetlerine 
ilişkin pek fazla bilgi sahibi değiliz, çünkü istatistiksel olarak değerlendirilebilecek çok az 
veri mevcuttur. Birkaç büyük vurgunun olduğu şüphe götürmezken, bu tür riskli teşebbüslerin 
maliyetinin kaydedilen ilerlemelere ağır bastığı görülmekteydi. Örneğin, 1630’da Malta 
filosunun bakım maliyeti 150.000-200.000 kuruşa karşılık gelirken, Bölüğün korsanlıktan 
(kadırga köleleri hariç) elde ettiği yıllık gelirin 9.000 kuruş (12.000 ecu) olduğu tahmin 
edilmekteydi.15 1660 civarında, korsanlıktan elde edilen gelir 15.000 kuruşun (20.000 ecu- 
Avrupa Para Birimi) çok az üstüne çıkmış olabilir.16

 Buna karşılık, Malta’dan yola çıkan özel korsanların deniz yolculukları muhtemelen 
oldukça kârlıydı. Korsan gemilerin faaliyetleri 1605’te çıkartılan bir yasa ile düzenlenmekteydi. 
Berberî bölgesine veya Doğu Akdeniz ülkelerine deniz seferi düzenlemeden önce bir 
korsan gemisinin Tribunale delgi Armamente’nin lisansını ve Baş Efendi’nin iznini alması 
gerekmekteydi. Ayrıca bu gemilerin Bölüğün veya Baş Efendi’nin bayrağını gemisinde 
dalgalandırması gerekmekteydi. Geminin sahibi(sahipleri) ve kaptanının Hıristiyanlara zarar 
vermekten kaçınacağını, ganimetin onda birini Baş Efendi’ye vereceğini ve kalanını belirli 
kurallar uyarınca Bölüğün diğer hak sahipleri arasında -kaptan, mürettebat ve yatırımcılar- 
bölüştüreceğini, herhangi bir anlaşmazlık durumunda Tribunale degli Armamente 
Mahkemesi’nin adaletine teslim olacaklarını taahhüt etmesi gerekmekteydi.17 1600-1624 
yılları arasında, Bölük yıllık ortalama 14 gemiye karşılık gelen 280 corsos için (250 gemi) 
lisans vermiştir. Bu sayı 1660’dan 1675’e kadarki dönemde 20 ile 25 arasında bir sayıya 
yükselmiştir. Bunu, Malta korsanlığının altın çağı olarak görebiliriz.18 Girişimler genellikle 
belirleyici rolü yaklaşık 50 kişilik bir grubun (çoğu o vakit şövalye olan veya bir zamanlar 
şövalye olan) oynadığı, yapıları değişen yatırım şirketleri tarafından finanse edilmiştir. Bu 
şirketler genellikle corso için gerekli teknik bilgi veya sermayeyi sağlamışlardır ve daha 
fazla bir yatırıma ihtiyaç duyulduğunda yukarıda bahsedilen kurallar uyarınca, daha sonra 
ganimetten pay alan özkaynak hissedarlarına veya tahvil sahiplerine başvurulmuştur. 
Satılan ganimetlerin listesinden 1660 yılı civarında Malta corso’sunun 120.000 kuruş ile 
150.000 kuruş arasında yıllık gelir getirdiği sonucuna ulaşabiliriz.19 1670’lerin ortalarına 
kadar, kapitalist hatlar boyunca gerçekleştirilen bu girişimler Fransızlar, İtalyanlar ve diğer 
“yabancıların” (çoğu şövalye de Fransa kökenliydi) hakimiyeti altında olmuşlardır. Ne var 

14 16. ve 18. Yüzyıllarda zorunlu görevin (caravans) sayısı üçtü. Kıyaslayınız Fontenay, “Corsaires de la foi”, s. 
372; Earle, a.g.e., s. 106; Sire, a.g.e., s. 83. 

15 En azından Fontenay’a göre, “Corsaires de la foi”, s. 378; aynı yazar “La place de la course”, s. 1332. 
16 Fontenay, “La place de la course”, s. 1337. Alıntı yapılan rakamlar çok kesin değildir. 
17 Earle, a.g.e, s. 108.
18 Fontenay, “Corsaires de la foi”, s. 367. 
19 Fontenay, “la place de la course”, s. 1336-1337. 
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ki, 1679 yılında Kral XIV. Louis tarafından çıkarılan bir yasa, Fransızları Malta bayrağı 
altında korsanlık yapmayı bırakmaya mecbur bırakmıştır.20 Yerel girişimciler kısa süre 
sonra yerlerini alsa da, Malta corso’su çökmeye başlamıştır. Malta Adası, yani korsanlığın 
başkenti, 18. Yüzyılda içinde ticaret ve hizmet merkezine ve Doğu Akdeniz ülkelerinde 
Fransız ticareti için önemli bir üsse dönüşmüştür. 

 Esir tutulanlar, Malta korsanları için en değerli ganimet olarak görülmüştür. Esir 
tutulanların kesin sayılarına ilişkin çok az bilgimiz mevcuttur, ancak 1660 ile 1662 yılları 
arasında yılda yaklaşık 200 yeni esir Adaya getirilmiştir. Bu esirlerin çoğu Müslüman veya 
Osmanlı tebaasıdır. 1655 ile 1674 yılları arasında Doğu Akdeniz ülkelerinden ortalama 
125 esirin Malta karantinası altında olduğu kaydedilmiştir, ancak Bölüğün gemileriyle 
getirilen esirlerle birlikte sayı 200-250’ye çıkmış olabilir.21 Aslında esir alınanların sayısı 
muhtemelen çok daha yüksekti, çünkü esir alınanların bir kısmı esir alınır alınmaz ya 
akrabalarına, ya da yerli halka yüksek bir ücret karşılığında iade edilmekteydi. Diğerleri 
ise Malta’ya transfer edilmekteydi. Malta’da önceden karantinaya alınan köleler sonra -Baş 
Efendi’ye aşar vergisi ödenince- açık artırmada satışa sunulmaktaydı. Çok sayıda esir Bölük 
tarafından bizzat satın alınırdı. Esirlerin büyük çoğunluğu kadırgalarda kürek çekmek üzere 
görevlendirilirdi. 1632 senesinde Bölüğe ait altı kadırgada 1284 köle kürek çekmekteydi.22  
Diğer esirler ise kale duvarlarında, atölyelerde, manastırlarda veya Efendi’nin sarayında 
çalıştırılmaya gönderilirdi. Pek çok esir Fransızlar, İspanyollar, Napolililer ve Papalık 
mahkemesi tarafından kürek gemisi esiri olarak satın alınırdı. Adada yaşayan şövalyeler ve 
burjuva sınıfı da gemilerde, dükkânlarında, evlerinde çalıştırmak veya dışarıya kiralamak 
için çok sayıda esir satın alırdı.23 

 Bununla birlikte köle satın alan kişilerin çoğunun niyeti daha ileri bir tarihte fidye 
alabilmekti. Akdeniz civarındaki tüm korsan liman-şehirlerinde olduğu gibi, burada da 
en çok kâr esirlerin fidye karşılığı serbest bırakılması işinden elde edilmekteydi. Burada 
rastlanılan fidyecilik yöntemleri Kuzey Afrika, Orta Avrupa (Macar-Osmanlı sınırı) ve 
başka yerlerde görülen fidyecilik yöntemleri arasında birtakım farklılıklar hariç benzerlikler 
taşımaktaydı.24 Bu farklılıklardan bir tanesi, İslam dünyasında fidyecilikle resmi olarak 
ilgilenen herhangi bir kurumun (Örneğin Hıristiyan dünyasındaki Fidyecilik Pederleri 
gibi) olmaması, daha doğrusu bu tarz kurumların 13. Yüzyıldan sonra ortadan kalkmış 
olmasıydı.25 Diğer bir farklılık da, sultanın mahkemesinin sadece “baş esirlere” veya nüfuzlu 

20 Fontenay, “Corsaires de la foi”, s. 383; Sire, a.g.e., s. 91.
21 Fontenay, “L’Empire ottoman et le risque corsaire”, s. 195-196. 
22 Earle, a.g.e, s. 169
23 Malta esirlerinin hayatı için bakınız Earle, a.g.e., s. 168-178. Kıyaslayınız İsmet Parmaksızoğlu, “Bir 

Türk Kadısının Esaret Hatırları”, Tarih Dergisi, V, 1953, s. 77-84; Walter Schmucker, “Die Maltesischen 
Gefangenschaftserinnerugren Eines Türkischen Kadı vor 1599”, Archivum Ottomanicum, II, 1970, s. 191- 251;  
Cemil Çiftçi,  Macuncuzade Mustafa Efendi: Malta Esirleri, İstanbul, 1996.

24 Macaristan’daki kölelerin fidye ile serbest bırakılması işinin tarihi için bkz. Pal Fodor ve Géza David (ed.) 
Capturing Slaves and Ransom Slavery along the Ottoman Borders içinde Géza Palffy, “Trade in Slaves and 
Ransom Slavery along the Ottoman-Hungarian Frontier in the Sixteenth-Seventeenth Centuries”.

25 Bono, a.g.e., s. 267-349; Stephen Clissold, The Barbary Slaves, London, 1977, özellikle s. 12-16, 102-129; 
Earle, a.g.e, s. 86-88; Rieger, a.g.e, s. 331-334. Bu konuda çok faydalı bir çalışma için bkz. Michel Fontenay, 
“Le Maghreb barbaresque et l’esclavage méditerranéen aux XV-XVII siècles”, Les Cahiers de Tunisie, 
XLIV/157-158, 1991, s. 7-43. Kıyaslayınız Bartolomé Bennassar and Lucile Bennasar,  Les Chretiens d’Allah. 
L’histoire extraordinaire des renégats, XVI et XVII siècles, Paris, 1989. 
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akrabaları veya tanıdıkları olan esirlere26 yardım sağlamasıydı. Kasım 1590’da, Malta’daki 
29 Osmanlı esirinin azat edilmesi karşılığında 6 Maltalı şövalyelinin serbest bırakılması 
için söz verilirken yaşanan bu idi.27 Zamanın Valide Sultanı’nın araya girmesiyle, Mora 
Valisi Malta’daki esaret hesabı ile meşhur olan Macuncuzade Mustafa Çelebi’nin serbest 
bırakılması için 500 guldene varan bir tutarda fidye ödemiştir.28 Bu koşullar altında, Malta’ya 
getirilen Türk ve Osmanlı Yahudileri esirleri serbest bırakma konusunda uzmanlaşmış 
akrabalarına, tanıdıklarına veya iş adamlarına güvenebiliyorlardı. Bu kişiler esirlerin sevdiği 
kişiler ile bağlantı kurabilmesini sağlıyor veya parayı geri alma şansı görebiliyorsa fidyeyi 
artırabiliyordu.29 

 Yukarıda belirtilen belgelerden yola çıkılırsa, esirleri fidye ile serbest bırakma 
işinde ortaklığın nasıl yapıldığı anlaşılabilir. Yakın bir zamana kadar bu konuda fazla 
bilgi mevcut değildi. Bu girişimin başkanı muhtemelen Fransa’nın İzmir konsolosu Jean 
Dupuy idi. 1626 senesinde göreve başlayan Dupuy, 1651’e kadar Doğu Akdeniz ülkelerinin 
yeni ve hızla gelişen ticaret merkezinde Fransız çıkarlarını temsil etmiştir.30 Konsolosun 
ortakları Malta’da yaşardı ve kadıların kullandığı terimler baz alınırsa bu ortaklar tacir ve 
kaptandı. Bu ortaklardan bir tanesi Caki Viyal (muhtemelen Giacomo Vialli), diğeri ise 
Covan Menzelet olarak bilinen birisiydi (muhtemelen Giovanni Menzelet). Konsolos ve 
konsolosun Maltalı iş ortakları birbirleri için tam yetkiye sahip yasal temsilciler olarak 
hareket etmekteydi (vekil-i şerriye ve kaymakam). Bu kişiler üç buçuk sene içerisinde (7 
Haziran 1625’ten 19 Kasım 1628’e kadar), 28 Osmanlı esirinin eve dönme çabalarında onlara 
yardımcı olmuşlardır. Bunların dışında yedi esir, yine bu kişiler aracılığıyla yakınlarından 
para almıştır. Fidye karşılığı serbest bırakılan kölelerin büyük çoğunluğu Batı Anadolu ve 
Güneybatı Anadolu’dan, diğerleri ise Ege Denizi’ndeki adalardan gelmekteydi (Rodos ve 
İstanköy/Kos). İsimleri şahitler arasında geçen kişilerin ikametgâhları (ya azat edilen ya da 
hâlâ esaret altında tutulan) ve kadıların daha önceden çalıştıkları yerler yukarıdaki yerleşim 
yerlerine eklenirse, söz konusu yıllarda Maltalıların Osmanlı tebaasını nerelerden esir aldığı 
konusunda bir harita oluşturulabilir (bkz. Harita). 

 Her yerde olduğu gibi ödenecek fidyenin tutarı, esirin ailevi geçmişine ve maddi 
geçim kaynaklarına bağlı idi. İstisnai bir durum olmadığı sürece, ödeme riyal guruşu 
(İspanya’nın 8 reali) cinsinden yapılıyordu. Yukarıda bahsedilen üç ortak 28 mahkuma 
toplamda 12,736.4 guruş ödemiştir. Bu tutar krediyi verenlerin yüksek risk almaktan 
çekinmediklerini göstermektedir. En yüksek tutar Bursa’da ikamet eden Mustafa Çelebi ibn 

26 Osmanlı hükümetinin Hıristiyan ülkelerde esarete alınan kullarına yönelik tutumları için bkz. Nicolas Vatin, 
“Note sur l’attitude des sultans ottomans et de leurs sujets face a la captivité de leurs en terre chrétienne (fin 
XV- XVI)”, Wiener Zeitshcrift für die Kunde des Morgenglandes, LXXXII, 1992, s. 375-395. Kıyaslayınız aynı 
yazar, “Deux documents sur la libération de musulmans captifs chez les Francs (1573)”, Wiener Zeitshcrift für 
die Kunde des Morgenglandes, , LXXXIII, 1993, s. 223-230. Bildiğim kadarıyla “baş esir veya köle” terimi 
sadece Macar literatüründe geçmektedir. 

27 İstanbul, Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Mühimme defterleri, 67, 73/20; 69, 280/140, 292/146, 297/149, 373/186. 
28 Schmucker, a.g.e, s. 247. 
29 Malta’da faaliyet gösteren bazı girişimcilere Earle’ün eserinde de yer verilmektedir: a.g.e, s. 89, 91, 168-169, 

172, 174. Kıyaslayınız Vatin, a.g.m, s. 225-227, 229-230. İşin bu dalında Legorn Yahudileri’nin en geniş ağı 
kurmuş olduğu çok iyi bilinmektedir. Örneğin 17. Yüzyıl sonlarının Tunus’unda Yahudiler kendi cemaatlerinin 
üyeleri ile birlikte Hıristiyan esirlerin yüzde 44’ünü fidye karşılığı serbest bırakmıştır. Kıyaslayınız Fontenay, 
“Le Maghreb barbaresque”, s. 26-29. 

30 Daniel Goffman, Izmir and the Levantine World, 1550-1650, Seattle-London, 1990, s. 120.
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Elhac Emrullah’a verilmiştir. Emrullah azat edilmek için 1,091.5 guruş ödemiştir. En düşük 
tutar ise azat edilmesi için 191 ¼ guruş veren Kavı bin Elhac Musa tarafından ödenmiştir.31 
Osmanlı esirleri özgürlükleri için ortalama olarak 442 guruş ödemişlerdir. Bu tutarın içinde 
üç kalem vardır: fidye (baha), kapu hakkı (muhtemelen kendi isimlerine yazılan geçiş 
izninin tutarı)  ve kira bedeli (gemi veya sefine kirası). Maliyetlerin hangi kalemlere nasıl 
ayrıldığına bir vaka üzerinden örnek verilebilir: Taraklı Yenicesi’nden Receb bin Zülfikar 
200 gulden fidye (yaklaşım 300 guruş) öderken, kendisine yazılan geçiş izni ile gemi kirası 
için ayrıca 54 guruş vermiştir.32 

 Üzerinde anlaşmaya varılan fidye ve ilave ücretler bazen konsolosun kendisi, bazen 
de iki Maltalı tüccar tarafından ödenirdi, ancak parayı bir kadı ve pek çok şahit huzurunda 
kölelere teslim eden her zaman için tüccarlardı. Pek çok durumda esirler teslim alınan parayı 
deyn-i şeri, diğer bir ifade ile İslam hukukuna göre verilen bir kredi olarak kabul ederler 
ve bu kredinin bütününü İzmir’e varır varmaz Fransız konsolosuna geri ödemeyi taahhüt 
ederlerdi. Müşterek bir kredi ile birlikte serbest bırakılan esirler bazen birbirlerinin kefili 
olarak hareket ederlerdi, ancak bir bütün olarak bakıldığında işlemler sırasında kefillerin 
ismi nadiren dile getirilirdi. 

 

HARİTA

●   İzmir’deki Fransız konsolosundan para ödünç alan ve Malta’da tutulan Osmanlı 
esirlerinin asıl ikametgâhları 

○   İsimleri şahitler arasında geçen Osmanlı esirlerinin ikametgâhları 

1+2     1) Bir yerden azat edilen kölelerin toplam sayısı

2) Aynı yerdeki şahitlerin toplam sayısı 

31 Bibliothèque nationale de Paris, Département des manuscrits, manuscrits orientaux, fonds turc. 1234, s. 28 ve 5. 
32 A.g.e., s. 24.
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 Fidye karşılığı serbest bırakma işlerini yürüten kişiler sadece bir vakada faiz ödemesi 
istemiştir. Bu şaşırtıcı bir durumdur. Sınır dışı edilecek olan Geyveli dört esir, Fransız 
konsolosuna aldıkları 950 guruş yerine 1,425 guruş ödemeyi taahhüt etmişlerdir. Bu yüzde 
50 faiz uygulandığı anlamına gelir. Fidye işi ile uğraşanların insani sebeplere dayanarak daha 
yüksek kâr elde etme umudu ile çalıştıklarını farz edersek33, esirlerin asıl borçlarından ve 
masraflarından daha yüksek tutarları ödemeyi kabul etmeleri bize faizin aslında gizli kaldığını 
düşündürtebilir. Bu varsayım Bostan bin Yunus’a ait bir belge ile de desteklenmektedir. Bu 
belge için bin Yunus adı geçen tüccarlardan İslam âleminde hâkim olan faiz ile 470 guruş 
aldığını (diyar-i İslam muamelesi üzere) ve bu para sayesinde kendisini kâfirlerin elinden 
kurtardığını ifade etmektedir. Bin Yunus tam olarak aynı tutarda parayı geri ödemeyi kabul 
ettiği için, 470 guruşluk borcun içinde faizin de olduğu açıktır.34 Aynı sonuca Karamürselli 
bir Türk ile Mehmed Reis adında biri ve İzmir’deki Fransız konsolosu arasındaki yapılan 
bir anlaşmaya bakılarak da varılabilir. 1626 senesinde Mayıs ayının ortalarında Mehmed 
isimli bu kişi, kendi memleketlisi olan Hüseyin bin Hasan’ın serbest bırakılması için Fransız 
konsolosuna 300 guruş vermiştir. Bunun dışında 30 guruşu da ücret-i kadem35 olarak 
ödemiştir. Konsolos kapu hakkı ve kira için belli tutarda ödeme yapmayı kabul etmiştir; 
bu tutar sonradan Mehmet Reis tarafından geri ödenecektir. Bir ay sonra söz konusu esire, 
konsolosun Maltalı iş ortakları tarafından 525 ¼ riyal guruş verilmiştir. İlk bakışta esirin 
fidyenin dışında fazladan bir 225 ¼ guruş aldığı düşünülebilir.36 Bilinen bu vakada, 54 
guruş tek başına kapu hakkını ve kira ücretini karşılasa idi, 225 guruş aynı amaç için fazla 
görünebilirdi. Dolayısıyla hem özel olarak bu vakada, hem de diğer durumlarda konsolos ve 
ortaklarının sağladıkları yardım için yüksek faiz istediği düşünülebilir.  Elbette bu konsolos 
ve ortaklarının merhametindeki esirler kendilerine önerilen tutarların tamamını, diğer 
bir ifadeyle şişirildiği örtülen bu tutarı kabul etmek durumunda kalıyordu.37 Tüm bunlar 
fidyenin neden bu kadar yüksek olduğunu açıklayabilir.38

 Fransız konsolosunun esirlerin fidye karşılığında serbest bırakılma işine 
karışmasındaki asıl sebep tabii olarak finansal kazanç elde etmek idi. Fransız konsolosunun 
belgelenen işlemlerinden ilki 1625 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu, aslında kendisinin 
konsolos olarak atanmadan önceki döneme denk gelmektir. Bu, konsolosun her şeyden 

33 Tunus’ta fidye işi ile uğraşanlar genellikle yüzde 22 faiz isterlerdi. Bkz. Fontenay, “Le Maghreb barbaresque”, s. 27.
34 Bibliothèque nationale de Paris, Département des manuscrits, manuscrits orientaux, fonds turc. 1234, s. 18.
35 Bu terimin anlamı açık değildir. Bu şekli ile okursak bu kelimeyi İngilizce’ye “step fee” olarak (muhtemelen 

‘good luck fee’) tercüme edebiliriz. İkinci terimin “kıdem” olduğunu düşünürsek, terimin İngilizce karşılığı 
“seniority fee” olabilir. Hangi versiyon doğru olursa olsun, burada kastedilen konsolosa verilen komisyondur. 

36 Bibliothèque nationale de Paris, Département des manuscrits, manuscrits orientaux, fonds turc. 1234, s. 12, 22, 36.
37 Bu uygulama biraz ilginç görünebilir. İslam hukuku uygulamada faizi yasaklamıştır, ancak Osmanlı İmparatorluğu’nda, 

dini düzende yıllık faizi yüzde 20 olmak koşuluyla para borç vermek rutin bir iş olmuştu. Dolayısıyla, buradaki iş 
ortaklığında İmparatorluk’ta olağan olandan çok daha yüksek bir faiz talep edildiği düşünülebilir. Faiz konusundaki 
İslami yasalar için bkz. Joseph Schacht, Introduction au droit musulman (İngilizce’den çeviren Paul Kemp ve Abdel 
Magid Turki), Paris, 199, s.124. Osmanlı uygulaması için bkz. Ronald C. Jennings, “Loans and Credit in Early 17th 
Century Ottoman Judicial Record. The Sharia Court of Anatolian Kayseri”, Journal of the Economic and Social 
History of the Orient, XVI/2-3, 1973, s. 168-216, özellikle s.183-187. 

38 Akdeniz köle piyasasındaki fiyatlar ve fidye tutarları için bkz. Jean Matthieux, “Trafic et prix de l’homme en 
Méditerranée aux XVIIe et XVIII siècles”, Annales, IX/2, 1954, s. 157-164; Maurice Aymard, “Chiourmes 
et galères dans la Méditerranée du XVIe siècle”, Mélanges en l’honneur de Fernand Braudel, I, Histoire 
économique et sociale du monde méditerranéen, 1459- 1650, Toulouse, 1973, s. 57-60 içinde; Fontenay, 
“L’Empire ottoman et le risque corsaire”, s. 196-197, 199; Fontenay, “Le Maghreb barbaresque”, s. 25-26, 34. 



193

önce Osmanlı esirlerinin eve geri getirilmesi işine, işinin bir parçası olarak başladığını 
göstermektedir. Diğer bir taraftan, konsolos olarak kendisinin hangi kaynaktan olursa olsun 
para elde etmeye ihtiyacı vardı, zira ofisini açık artırmada Fransa Devleti’nden ciddi bir tutar 
karşılığında satın almıştı. Ayrıca, konsolos düzenli olarak bir maaş almıyordu. Bu nedenle, 
kendi yaptığı harcama ve yatırımlarının finansmanı konsolos olarak yaptığı görevlerden, 
diğer bir deyişle Fransız tüccarlarından toplanan paralardan (konsolosluk hakkı) geliyordu.39  
Konsolos şahsi çıkarlarının dışında ulusal, siyasi ve ticari güdümle hareket etmiş olabilir. 
1610’a gelindiğinde İzmir, daha önce Doğu Akdeniz ülkelerinde ticarete egemen olan 
Venedikli ve Fransız tüccarların ham maddeler ve Batı Anadolu’daki piyasalar için İngiliz 
ve Danimarkalı tüccarlarla sıkı bir yarış sürdükleri doğu-batı ticaret yolunda büyük bir 
transit liman haline gelmişti. 1620’lerde İzmir’in art-bölgesinde Avrupa satın alma sistemi 
tam faaliyet gösteriyordu. Yerel yetkililer ile iyi ilişki kurabilenler gerçek anlamda başarılı 
olabiliyordu. Mahkemelerin eyaletlerdeki gücü azaldıkça, Venedikliler gibi önce merkezi 
hükümetten koruma bekleyenler 17. Yüzyıl başlarından beri gittikçe artan sayıda güçlükle 
karşılaşmaktaydı. Bu koşullar altında yerel yetkililerin güvenini ve desteğini kazanmak, 
kendi tüccarları ve İstanbul’daki Fransa büyükelçisi ile sürekli olarak tartışma halinde olan 
Fransız konsolosunun çıkarına idi. Bu amaçla Fransız konsolosu, her yabancı gibi İzmir-
Sakız ticaret ve gümrük bölgesinde imtiyazlı vergi mükelleflerine çoğunlukla ödünç para 
verirdi. Konsolos, görevinin başına gelir gelmez, mültezim Yahudi Elkas Avraham’a 2,510 
guruş ödünç vermiştir. Buradaki amaç, Avraham’ın mahkemenin paralı askerlerinin maaşı 
ve bey’e ödenen yıllık ücret (salyane) için gereken parayı İstanbul’a gönderebilmesini 
sağlamaktı.40 Konsolos 1629 senesinde Bedr isimli bir Ermeni mültezimine 1,500 guruş 
borç vermiştir. Bedr de Avraham gibi ithalat-ihracat vergilerinin sabit bir kısmını konsolosa 
göndererek ödemeyi geri yapacağına söz vermiştir.41

 Yetkilerin kimin himayesinde olacağı konusundaki rekabette, Fransız konsolosu 
görünüşe göre Osmanlı esirlerinin serbest bırakılmasındaki yardımının neticesinde ahlaki 
ve siyasi itibar kazanmaktaydı. Aslına bakılırsa, Maltalılar ile yapılan işlemlerin konsolosun 
görev süresinin tam başına denk gelmesi şaşırtıcı değildir. Konsolos muhtemelen belediye 
yetkililerinin ve insanların hüsnüniyetini kazanmak ve dolayısıyla konumunu sağlamlaştırmak 
istiyordu. Konsolos bu şekilde davranarak yalnızca faaliyet özgürlüğünü arttırmamış, aynı 
zamanda genel olarak Fransız ulusunun ününü iyileştirmiştir. Zira Osmanlılar, Fransızların 
Malta’daki kaçırma olaylarında ciddi bir rol oynadığının farkındaydı (bu muhtemelen 
İstanbul’daki Fransız büyükelçisinin Maltalı-Osmanlı esirlerin 1590-1592 yılları arasında 
karşılıklı olarak değiştirilmesi işine iştirak etmesinin bir nedeniydi). Bu sebeple, Fransız 
konsolosunun bütün bu fidye ile köle azat etme işlerindeki rolü oldukça ironiktir, zira 
konsolosun ve tüccarlarının finansal ve ahlaki açıdan avantajına dönüşen olay, esasen 
Fransız konsolosun Akdeniz’deki yurttaşlarının yaptığı soygunculuğun bir neticesidir.

39 Masson, a.g.e., s. 51-54, 77-95; Gaston Rambert (ed.), Histoire du commerce de Marseille, Tome IV, Louis 
Bergasse, De 1599 a 1660, Gaston Rambert, De 1660 a 1789, Paris, 1954, s. 56-73. Niels Steensgaard, “Consuls 
and Nations in the Levant from 1570 to 1650”, Scandanivian Economic History Review, XV/1-2, 1967, s. 30-
31; Goffman, a.g.e., s. 97-98, 120. 

40 Bibliothèque nationale de Paris, Département des manuscrits, manuscrits orientaux, fonds turc. 1234, s. 
10. Dupuy daha sonra da Avraham’a borç para vermiştir, ancak Avraham’ın ölümünden sonra (1635), kredi 
borcunu toplamakta sıkıntı çekmiştir. Kıyaslayınız Goffman, a.g.e., s. 127-128. 

41 Bibliothèque nationale de Paris, Département des manuscrits, manuscrits orientaux, fonds turc. 1234, s. 6.
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EK

 Malta esaretinden kurtarılan veya 7 Haziran 1625 ve 19 Kasım 1628 tarihleri arasında 
İzmir’deki Fransız konsolosunun ve iki Maltalı tüccarın yardımı ile fon veya fidye tutarı 
teslim alan Osmanlı esirlerinin listesi. (Üzerine yıldız işareti konan köleler için tüccarlar, 
esirlerin sadece akrabaları ve arkadaşları tarafından gönderilen parayı iletmiştir.)

Kölenin ismi ve kökeni Fidye (baha) Kapu hakkı ve gemi veya 
sefine kirası

1. Bostan bin Yunus, Elmalı 470 riyal guruş Fidyenin içinde
2. Receb bin Zülfikar, 
Taraklı Yenicesi

200 sikke-i hasene 54 riyal guruş

3. Musli bin Abdurrahman, 
İstanköy

292 riyal guruş Fidyenin içinde

4. Mehmed bin Yusuf, İzmir 230 ¾ riyal guruş Fidyenin içinde
5. * Musli Dede bin Memi 
(?)

348 riyal guruş Fidyenin içinde

6. * Hasan bin Veli,(?) 560.5 riyal guruş Fidyenin içinde
7. * Bali bin Suleyman, (?) 348 riyal guruş Fidyenin içinde
8. * Abdurrahman bin 
Mehmed, (?)

163 ¾ riyal guruş Fidyenin içinde

9. Emrullah bin Ali, Geyve 950 riyal guruş 
(9, 10, 11 numaralı 3 esir 
için geri ödenecek toplam 

1,425 guruş)

Fidyenin içinde

10. Elhac İbrahim bin 
Şaban, Geyve

…

11. Abdulfettah bin 
Mahmud, Geyve

…

12. Hasan bin Ahmed, 
İstanköy

275 3/4 riyal guruş Fidyenin içinde

13. Hüseyin bin Hasani 
Karamürsel

300 riyal guruş+ ücret-i 
kadem için konsolosa 30 

guruş

Ayrı, ama bilinmiyor

13a. Elhac Hüseyin bin 
Kurşun Hasan, Karamürsel

525 ¼ riyal guruş Fidyenin içinde (muhteme-
len 225 1/4 guruş)

14. Mehmed bin Bali, İznik 329.5 riyal guruş Fidyenin içinde
15. Elhac Abdi bin Yusuf, 
Tire

780.5 riyal guruş Fidyenin içinde

16. Mehmed bin Turmış, 
İstanköy

304 riyal guruş Fidyenin içinde
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17. Kavlı bin Elhac Musa, 
Manisa (?)

191 ¼ riyal guruş Fidyenin içinde

18. Abd Reis bin Mustafa, 
Üsküdar 

2,000 ¾ riyal guruş     
(18, 19, 20 numaralı 
köleler için toplam)

Fidyenin içinde

19. Mehmed, bin Abd Reis …
20. Ahmed, Abd Reis’in 
yeğeni

…

21. Elhac Mustafa bin 
Demür, İzmir

519.5 riyal guruş Fidyenin içinde

22. Musli bin Mahmud, 
İzmir

1,205.5 riyal-i kebir     
(22, 23 ve 24 numaralı 

3 köle için)

Fidyenin içinde

23. Ali bin Mahmud, İzmir …
24. İbrahim bin Nebi, İzmir …
25. Mustafa Çelebi ibn 
Elhac Emrullah, Bursa

1,091.5 riyal-i kebir Fidyenin içinde

26. Osman bin Kara 
Mehmed, Ula

438 ¾ riyal-i kebir Fidyenin içinde

27. Ali bin Şaban Rodos 1,727.5 riyal-i kebir     
(27, 28, 29, 30 numaralı 4 
köle için toplam. Birbirleri 

için kefil oldular).

Fidyenin içinde

28. Ivaz bin Seyami çavuş, 
Rodos

…

29. Ali bin Ramazan, Rodos …
30. Hasan bin Mahmud, 
Rodos

…

31. Elhac Mustafa bin Elhac 
Mamud, Durbalı köyü 
(Anadolu)

597 ¼ riyal-i kebir Fidyenin içinde

32. İbrahim bin Elhac 
Hasan, Sığacık

407.5 riyal-i kebir Fidyenin içinde

33. *Yahudi İlyas veled-i 
Meyir, İzmir

100 riyal guruş (annesi 
tarafından gönderilmiştir)

(Henüz serbest 
bırakılmamıştır)

34. *Yahudi Simo veled-i 
Yasef, Rodos

100 riyal guruş (Tire’den 
bir Yahudi tarafından 

gönderilmiştir)

(Henüz serbest 
bırakılmamıştır)

35. * Ali Çelebi bin 
Abdullatif, imam, Bursa

20 riyal guruş
(annesi tarafından)

(Henüz serbest 
bırakılmamıştır)
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Piri Reis’in Haritalarında...

Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye kitabında Trablusgarp haritası.
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 Turgut Reis’in izinde...

TRABLUSGARP: 

Kanuni Sultan Süleyman’ın arzusu üzerine, 1510’dan beri Haçlıların elinde 
bulunan Trablusgarp, 1551 yılında Turgut Reis ile Kaptan-ı Derya Sinan 
Paşa komutasında fethedilmiştir. Sultan her ne kadar buranın beylerbeyiliğini 
Reis’e vaad etmişse de, Sinan Paşa bu yeni Osmanlı eyaletinin yönetimini 
Murad Ağa’ya verilmiştir.

……

1520’den beri Trablusgarp’ın 20 km. doğusundaki Tacûra’nın hakimi olan 
Murad Ağa, 30 yıldan fazla bir süre bu üssü Haçlılara karşı muhafaza 
etmeyi başarmış, hatta Trablus’u taciz dahi etmiş değerli bir komutandı. 
O, Trablusgarp’ın ilk beylerbeyi olarak 5 yıl hizmet vermiş, eyaletin 
sınırlarını oldukça güneye kadar taşımıştır. Fizan aşılmış, daha aşağıdaki 
çöl kabilelerinin ve krallıklarının sembolik olarak Osmanlı’ya tabiiyetleri 
sağlanmıştır. 

……

Trablusgarp beylerbeyiliği Murad Paşa’nın ölümünden sonra 1556’da, 
Turgut Reis’in Edirne’de Kanuni’ye vaadini hatırlatması ve hakkını istemesi 
sonucunda ömür boyu kaydıyla Reis’e verilmiştir. Onun yönetiminde şehir 
önemli ölçüde imar edilmiştir. 

……

1565’te Malta’daki şehadetinden sonra Turgut Paşa’nın naaşı Trablus’a 
getirilmiş, yaptırdığı külliyenin içindeki caminin yanına, bugünkü türbesinin 
bulunduğu yere defnedilmiştir. Böylece türbesi ile Büyük Reis, bugün dahi 
Libya ve Türkiye arasında bir ortak değer niteliği taşımakta, geçmişte her 
iki ülkenin ortak idealler çevresinde omuz omuza mücadelesinin bir sembolü 
olarak köprü vazifesini sürdürmektedir.
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16. YÜZYILDA TURGUT REİS’İN MEMLEKETİ 
ISRAVALOS VEYA ESERULUS’TA SOSYAL-

EKONOMİK HAYAT

Ahmet YİĞİT *

 Özet

 Menteşe Bölgesi’ne ait Osmanlı Devleti dönemine ait en eski tahrir defteri 
II. Bayezid dönemine aittir. Menteşe bölgesine dair yapılan çalışmalarda üzerinde 
yeterince durulmayan yerlerin başında Isravalos veya Eserulus kazası gelmektedir. 
Bu bölge kayıtlarda kaza olarak geçmesine rağmen hiçbir vakıf kaydı olmayan tek 
kazdır. Eserulus kazası meşhur denizci Turgut Reis’in yetiştiği topraklardır. 1583 
yılı Menteşe bölgesi Yörük sayımının yapıldığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünde 
bulunan 110 numaralı Tapu Tahrir defteri verileri kullanılmıştır. Çalışmada sadece 
1583 yılının kesiti verilmiştir. Eserulus veya Bizans döneminden kalma adıyla 
Isravalos padişah hasları arasındadır. Üç tarafı denizle çevrili olan bölgede nüfus 
açısından yerleşimin çok yoğun olmadığı anlaşılmaktadır. Kayıtlarda 14 karye 
ve üç mezrea tespit edilmiştir. Mezrealarda yerleşimin olmadığı ve uzun müddet 
korsan baskınlarından dolayı da ekilmediği kaydedilmiştir. Köylerin bazılarının 
ismi çifttir. Bu yaylak ve kışlak olarak kullanılmış olmasından kaynaklanmaktadır. 
Bölgedeki en çok üretilen ürünlerin başında buğday ve arpa gelmektedir. Bu 
iki üründen elde edilen öşür miktarı kazanın toplam gelirinin yarısına eşittir. 
Hayvancılık küçükbaş hayvanlar ve arıcılık üzerinedir. Nohut bakla ve mercimek 
en çok üretimi yapılan baklagillerdendir. Meyve üretiminde en dikkat çekici 
olan öşür miktarı kazanın toplam gelirini % 8’ine denk gelen incirdir. Bölgede 
mevsime bağlı olarak su değirmenlerinin işlediği ve ayrıca yel değirmenlerinin de 
kullanıldığı görülmektedir. Bölgede her türlü satışın yapıldığı bir pazarın olduğu 
ihtisap vergisinden anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Menteşe, Isravalos, Serulus

*Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü.
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SOCIAL AND ECONOMIC LIFE IN THE HOMETOWN OF 
TURGUT REIS, ISRAVALOS OR ESERULUS, 

IN 16TH CENTURY

Ahmet YİĞİT

 Abstract

 The oldest book of registrations belonging to Menteshe region in the 
Ottoman era dates back to II. Bâyezıt period. Among the places on which little 
research has been carried out in Menteshe region is Isravalos or Eserulus province. 
Though this area was recorded as a province in regional recordings, it does not 
have any foundation recordings. This is the region where famous sailor Turgut 
Reis was brought up. When the population of the nomads living in Menteshe 
region was calculated in 1583, the data from the no 110 land registration book in 
General Directorate of Land Registry and Cadastre were used. The present study 
presents just the section belonging to 1583. Eserulus with the name of Isravalos in 
Byzantium era was among the favorites of Sultan. The region surrounded with sea 
on three sides seems to have not very dense population. In the recordings, there 
seems to be 14 villages and 3 hamlets in the region. It was observed that there 
were no permanent settlements in hamlets and they were not farmed for a while 
due to the attacks of bandits. The names of some villages are like twin. This may 
be because they were used as plateau in summer months and winter quarters in 
winter months. The most produced crops in the region were wheat and barley. The 
amount of revenue gained from these two crops was equal to the half of the total 
income of the province. Usually animals such as sheep and goats were raised and 
beekeeping activities were popular. Chick-pea, field bean and lentil are among the 
most popularly grown vegetables. The most popular fruit grown in the region was 
fig, which accounts for 8% of all the revenue generated in the region. Depending 
on the season, water mills were operated and also wind mills were also used in the 
region. It is understood that there was a market place where every type of product 
was sold. 

Key Words: Ottoman, Menteshe, Isravalos, Eserulus
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16. YÜZYILDA TURGUT REİS’İN MEMLEKETİ 
ISRAVALOS VEYA ESERULUS’TA SOSYAL-EKONOMİK 

HAYAT
Ahmet YİĞİT

 A. Çalışmanın Kaynağı ve Kazanın Adı Hakkında

 Bu çalışmada Hicri 991/Miladi 1583 senesine ait Menteşe Livası Yörükan defteri, Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyud-ı Kadime Arşivi’nde kayıtlı 110 numaralı Tapu Tahrir 
Defteri verileri kullanılmıştır. Defterde III. Murad zamanında yapılan tahrir çalışmaları, 
sabık Kastamonu Kadısı El-Hac Hasan ve Defter-i Hakani Kâtiplerinden Hüseyin tarafından 
yapılıp 991 Muharrem ayının sonunda defterhane-i hümayuna teslim edilmiştir. 252 
varaktan oluşan deftere daha sonraki dönemlerde yapılan uygulamalardaki ferman, berat ve 
benzeri belgelerin suretleri de eklenmiş veya derkenar olarak ilgili yerlere işlenmiştir. Bu 
yönüyle sadece XVI. yüzyılın son dönemindeki verileri kapsamayıp, yazıldığı tarihten sonra 
Osmanlı Devleti döneminin bölgeye ait verilerinin bir kısmını da kapsamaktadır. Defterin 
ilk bölümünde göçebe durumda bulunan dokuz Yörük cemaati kaydedilmiştir. Bu cemaatler; 
1-Oturakbarza 2-Günebarza, 3-Günebarza, Germiyan ve Göçer 4-Mukataa-i İskender Bey 
5-Kayı, 6-Horzum, 7-Mukataa-i Yahşi Bey, 8-Kızılca Balığcı, 9-Karaca Koyunlu’dur. 
Defterde on kaza ile muaflardan oluşan bölüm mevcuttur. Bu kazalar 1-Peçin, 2-Eskihisar, 
3-Muğla, 4-Tavas, 5-Mekri, 6-Pırnâz, 7-Köyceğiz, 8-Mâzon, 9-Bozöyük, 10-Isravalos veya 
Eserulus’tur.

 Çalışmanın esasını oluşturan Eserulus veya farklı söylenişleri ile Isravalos kazası 
224.b varağından başlayıp 242.b varağa kadar Eserulus kazasına bağlı 14 köy ve Kargu, 
Bağla ve Aspat’tan oluşan 3 mezrea kaydedilmiştir. Muafların kaydedildiği bölümde 
bulunan Dedeler ve Akyaka karyeleri de Eserulus’a dahil edilmiştir. Peçin kazasında bulunan 
kitlelerin okunamayan ve büyük ihtimalle Mazı olması gereken karyede yazılmış olmasıyla 
toplam karye sayısı 17’ye ulaşmıştır. Kazanın gelirleri “Hassa-i Hümayun” yani padişah 
hassı olarak kaydedilmiştir. Bu köylerin bazıları iki defa yazılmış gibi algılanabilir. Büskebi, 
Büskebi-i diger, Karabağ, Karabağ-ı diger, Sandıma nam-ı diger Varliya ve Sandıma-i diger 
olarak kaydedilmiştir. Büyük ihtimalle bu köyler yaz ve kış dönemlerinde gidilip gelinen 
konaklar durumunda iken XVI. yüzyılda her iki bölüme de yerleşimler yapılmış olmalıdır.

 Bölgenin Eserulus, Serulus, Isravalos, veya Seralos şeklinde farklı yazım şekillerini 
tahrir defterlerinde görmek mümkündür1. Beksimâd karyesi kaydının yazıldığı varakta 23 
Rebiülevvel 1302/ 10 Ocak 1885 tarihli derkenarda Serâlos olarak yazılmıştır. Defterde 224. 
varakta ise sin harfi ile Eserulus olarak yazılmıştır. Bu husus tartışmalıdır. Buranın Roma 
döneminden kalma ismi olan Isravalos adından bozma olarak yazıldığı tahmin edilmektedir.

1 Bu ismin yazılışı hususunda farklılıklar mevcuttur. Esravalos, Isravalos, Eser Ulus, Sarı Ulus gibi farklı 
şekillerde okunmuştur. Bu şekilde okuma farklılıkları yazım farklılıklarından da kaynaklanmaktadır. Bazen sin 
ile yazılmış bazen de sad harfi ile yazılmıştır. Bizans döneminde kullanılan Isravalos isminden bozmadır. Bu 
şekilde almak daha doğrudur.
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 B. Kazanın Nüfusu

 Muaf veya başka yerlerde kaydedilenler

 Eserulus kazasında muaf zümreler sipahiyan-ı köhne olarak kaydedilmiş nüfus 
tablodaki şekildedir.2 

2 Muafların kayıtları için bkz. KKA TD 110 vr. 243a-244a.
3 Köyde 1 Danişmend ve 1 muhassıl vardır.
4 Köyde 2 muhassıl vardır.



203

 Defterde Horzum/Harzem cemaatine bağlı bir göçer gurubunun Eserulus kazasında 
sakin oldukları kaydedilmiştir.5 Bunların Eserulus kazasında hangi karyede veya yerde 
oldukları net bir yer ismiyle yazılmamışlardır. Sayıları tablodaki şekildedir.

 Gereme-i Büzürk ahalisinden perakende olanların yazıldığı bölümde Eserulus 
kazasında okunamayan fakat büyük ihtimalle Mazı karyesi olması gereken yerde kaydedilmiş 
olanlar vardır.6 Sayıları aşağıdaki şekildedir.

 Cemaat-ı Perakende-i Eserulus padişah hasları arasında olup Peçin kazasında 
yazılmışlardır.7 Sayıları tabloda gösterilmiştir.

 Karyelerin nüfusu klasik Osmanlı tarihindeki hesaplamalara8 göre her haneyi yani 
çifti beş kabul ederek yapılan hesaplamada şu sonuca varılmıştır. Kaza genelinde karyelerde 
olup çift, nim çift, bennak ve kara olarak rüsuma dahil olan kitlenin nüfusu toplam 2271 
olarak hesaplanmıştır. Bu hesaplama 14 karye ve 3 mezrea esas alınarak yapılmıştır. Burada 
çiftlik işleyenler toplam 27 hane yani 135 kişi ile kaza genelinde nüfusun %5,94’ünü 
oluşturmaktadırlar. Nim çiftler 85 hane 425 kişi ile kaza genelinde %18,71, bennaklar 549 
yani sayı olarak 1098 kişi ile kaza genelinde %48,34 oluşturmaktadırlar. Karalar ise 613 
kişi ile kaza genelinde nüfusun %26,99’unu meydana getirmektedirler. Nüfusun yarısını 
bennaklar, karalar ise nüfusun ¼’ünü oluşturmaktadırlar. Nüfusun ¾’ünü bennak ve karalar 
oluşturmaktadır. Bu nüfusun ¾’ünün genç ve çalışmaya muktedir olduğu şeklinde de 
yorumlanabilir.

 Kazanın 14 karyesi esas alınmak suretiyle tahmini nüfus ve yüzdeleri aşağıdaki 
şekildedir. Buna göre en çok nüfus bulunan karye %20,6 ile Büskebi-i digerdir. Onu 
%18,09 ile Büskebi karyesi takip etmektedir. Büskebi-i diger ve Büskebi karyelerinde 
kaza genelindeki nüfusun yaklaşık %40’lık bölümü iskan etmektedir. Karabağ nam-ı diger 
Yumru Burun %0,13 ve Erimye %0,57 ile en az nüfusa sahip karyelerdir. Mezrealarda nüfus 

5 KKA TD 110 vr.39b.
6 Bkz.  KKA TD 110 vr.62a.
7 Bkz.  KKA TD 110 vr.77b.
8 Bu konuda bkz. Ömer Lütfi Barkan, “Tarihi Demografi Araştırmaları ve Osmanlı Tarihi”, Türkiyat Mecmuası, X, 

İstanbul 1953, s. 1-27; Nejat Göğünç, “Hane Deyimi Hakkında”, Tarih Dergisi, S. 32, İstanbul 1979, s. 331-348.
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kaydedilmemiştir. Defterde “Kafir vehminden ekilmez imiş şimdi ekilir olmuş” ifadesi 
mezrealara sadece tarım için gidildiği ve sürekli iskan edinilmediği anlamına gelmektedir.

 Köylerin tahmini nüfusu ve yüzdesi

 Beksimâd karyesinde köle iken daha sonra azat edildiği anlaşılan bennak Seydi Keşiş, 
Ece Hasan ve Mübarek Yusuf deftere kaydedilmişlerdir. Beksimad köyünde 23 Rebiülevvel 
1304/20 Aralık 1886 tarihli derkenar kaydında Dere karyesinde simli kurşun ocağı tespit 
edildiği anlaşılmaktadır.

 Karabağ karyesinde oturanların bazıları yazım esnasında köyün dışında oldukları 
belirtilmiştir. Toplam beş kişinin Belân, Cürm, Kuyucak, Rumevleri ve Akçalan karyelerinde 
olduğu not edilmiştir. Bu karyeler ile kişilerin bağlantılarının ne olduğuna ve ne için bu 
köylerde bulunduklarına dair bilgi yoktur. Bu köylerde olduklarının yazılması geçici süre 
için köy dışında oldukları anlamına gelmektedir.

 Büskebi-i diger karyesinde altı kişi Kafircik, Akkaya, Yahşi, Göçer, Türkman Ekini 
ve Kızılca Kuyu karyelerinde kaydedilmişlerdir. Nim olarak kaydedilen Mehmed oğlu 
Süleyman ise İstanköy’de olarak yazılmıştır. Ayrıca İstanköy’de merd-i kale olarak görev 
yapan, İbrahim oğlu Mustafa, Hüseyin oğlu Recep ve ortakları bir çiftlik yer işlemektedirler. 
Sandal/tekne işletme ihtimali yüksek olan Veli Reis’in oğlu Süleyman, Dursun oğlu Hacı 
İlyas yer belirtilmeksizin merd-i kale olarak kaydedilmişlerdir.

 Büskebi karyesinde cami veya mescid olduğuna dair kayıtlarda bilgi olmamasına 
rağmen iki adet “el-hatib ba-berât-ı hümayun”, kaydının olması ibadet yeri olduğuna delil 
olarak kabul edilmelidir. XVI. yüzyılda bu bölgede vakıf olarak cami veya mescid kaydına 
rastlanılmamıştır.9 Fakat kaza genelindeki nüfusun %40’lık kısmının iskan ettiği Büskebi 

9 Bu konuda bkz. BOA TD 166, BOA TD 338, KKA TD 569; Ayrıca bkz. Ahmet Yiğit, XVI. Yüzyıl Menteşe 
Livası Vakıfları (338 Numaralı Mufassal Evkaf Defteri H. 970/M.1562), Ankara 2009.
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ve Büskebi-i diger karyelerinde ibadet mekanının olduğunu düşünmek doğru bir çıkarımdır. 
Büskebi karyesinde olup tahrirde Yahşi 4, Akyaka 2, Türkmân Ekini 1, Belen 1, Beksimad 
1 ve Kuyucak karyelerinde 1 olmak üzere toplam 10 kişi köy haricindedir. Ayrıca sulh 
zamanlarında kalelerin muhafazısında görevli, ocaklarından çıkarılıp kalelerin korunmasına 
görevlendirilmiş olan yeniçerileri ifade eden merd-i kaleler mevcuttur. Merd-i kale olarak 
Büskebi karyesindeki tahrirde Yahşi, Türkman Ekini ve Akkaya karyelerinde birer kişi 
toplamda 3 kişi kaydedilmiştir. Devlete ait vergileri toplamakla görevli kişi anlamında 
kullanılan muhassıl Büskebi, Karaova, Erimye ve Varliya karyelerinde birer olmak üzere 
toplam 4 kişi kaydedilmiştir.

 Etrim karyesinde bir kişinin Kıbrıs’ta olduğu kaydedilmiştir. Yine aynı köyde olan 
fakat nerede görevli olduğu belirtilmeyen 1 merd-i kale yazımı vardır. Derkenar kaydında 
27 Cemaziyelevvel 1285/15 Eylül 1868 tarihinde pazarın yeniden Bodrum’da ve Perşembe 
günleri toplanmasına dair karar kaydedilmiştir.

 Sandıma nam-ı diger Varliya karyesinde 1 muhassıl, 1 kişi Balat merkezinde, 
kara olarak kaydedilen Mubarek Abdi ve Mercan Abdi azat edilmiş şahıslar olarak 
kaydedilmişlerdir. 

 Sandıma-i diger karyesinde 1 muhassıl ve 2 adet medrese öğrencisi anlamına gelen 
danişmend kaydedilmiştir. Kişilerin eğitimi nerede gördüklerine dair bilgi mevcut değildir. 
Vakıf defterlerindeki kayıtlara göre Eserulus’a en yakın yerdeki medreseler Peçin ve Milas 
kazalarındadır.

 Şer‘i vergilerden “harac-ı muvazzaf”ın kısımlarından biri olan, Osmanlı Devleti’nde 
miri arazi sisteminin uygulandığı yerlerde çift tabir edilen ve muayyen büyüklükte bulunan 
arazi için reayanın ödediği vergiye çift resmi denilmektedir.10 Eserulus kazasında toplam 
27 çiftlik tespit edilmiştir. Bunlardan alınan çiftlik resmi çiftlik başına 24 akçedir. Yarım 
çiftlik kullanan anlamına gelen nim çift sayısı kaza genelinde toplam 85 adet olup nim çift 
başına 12 akçe toplanmıştır. Bennak resmi evli fakat çift resmi tasarruf etmeyen ve nim 
çiftten az yer tasarruf eden raiyyettir. Bennâkın mücerredden farkı evli olmasıdır.11 Kaza 
genelinde %50’den fazla bir çoğunluğu oluşturan bennaklar ise 549 adet olup 12 akçe rüsum 
vermektedirler. Kara resmi kâr-ı u kısbe kadir bekarları ifade etmekte olup yılda altı akçe 
alınırdı.12 Kara sayısı 613 olup yıllık 6 akçe vergi vermektedirler.

10 Mehmet Ali Ünal, XVI. Yüzyılda Harput Sancağı (1518-1566), Ankara 1989, s. 128; Halil İnalcık, “Çiftlik”, 
DİA, VIII, s. 313; Halil İnalcık, “Osmanlılarda Raiyyet Rüsumu”, Belleten, XXIII/92, (Ekim 1959), Ankara 
1959, s. 575; Neşet Çağatay, “Osmanlı İmparatorluğunda Reâyadan Alınan Vergiler”, DTCFD, II, Ankara 
1947, s. 483-511; Toprağa bağlı olmayan Yörükler dahi olsa bu vergiyi ödemek zorundadır. Bkz. Ziya Kazıcı, 
Osmanlılarda Vergi Sistemi, İstanbul 1977, s. 60; M. S. Kütükoğlu, “Osmanlı İktisadi Yapısı”, Osmanlı Devleti 
ve Medeniyeti Tarihi, I, İstanbul 1994, s. 534. 

11 Bennaklar ekinli bennak ve caba bennak olarak ikiye ayrılır. Geniş bilgi için bkz. Halil İnalcık, “Osmanlılarda 
Raiyyet Rüsumu”,  Belleten, XXIII/92, (Ekim 1959), Ankara 1959, s. 589; Z. Kazıcı, a.g.e., s. 60; N. Çağatay, 
a.g.m., s. 485; M. Ali Ünal, a.g.e., s. 130; M. S. Kütükoğlu, a.g.m., s. 536.

12 “Bir çift miktarı yere sahip köylü vefat ettiği takdirde bu çift azami ikiye bölünerek erkek evlatlarına intikal 
ederdi. Erkek evlat ikiden ziyade ise evlilerinden bennak resmi alınır kâr u kisbe kadir bekarına kara denir ve 
altı akçe kara resmi ile mükellef tutulurdu.” Bu konuda bkz. Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Tarih Sözlüğü, İstanbul 
2011, s. 170, 379; Ömer L. Barkan, “Çiftlik”, İ.A., III, MEB, s. 392-397.
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Ödenen çift bennak ve kara vergilerine göre nüfus ve yüzdeler aşağıdaki şekildedir.

 

 C. Kazada Toprak Kullanımı

 Kaza genelindeki köylerde 82 çiftlik 89 nim çiftlik olmak üzere toplamda 124,5 çiftliktir. 
Karyelerdeki çiftlikler 27 çiftlik ve 55 çiftlik hariçten olmak üzere 82 çiftliği oluşturmaktadır. 
Karyelerde olan çiftlikler köylerin tamamının %21,68’ini oluşturmaktadır. Nim çiftler ise 
%34,13’e denk gelmektedir. Hariçten ekilen çiftlik sayısı ise %44,17’dir. Toplam çiftlik oranı 
ise %65,86’ya denk gelmektedir. Toplamda 124,5 çiftliğin 26,5 çiftliği ile Karaova karyesinde 
olup kaza genelinin %21,28’lik işlenen toprağına sahiptir. Beksimâd karyesi de 24 çiftlik ile 
%19,27’lik işlenen toprağa sahiptir. Büskebi-i diger ve Etrim karyeleri de %16’şar işlenen 
toprak oranına sahiptir. Dolayısıyla bu dört karye yaklaşık %73 işlenen toprağa sahiptir. Geri 
kalan 10 karyede işlenen toprak yani çiftlik sayısı kaza genelinin %27’lik kısmına sahiptir. 
Kazadaki karyelerde bulunan toplam çiftlikler ve bunların yüzdesi aşağıdaki şekildedir.
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13 Ahmet Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri Hukuki Tahlilleri, 8/I. Kitap III. Murad Devri Kanunnâmeleri, 8/II. 
Kitap III. Mehmed Devri Kanunnâmeleri, İstanbul 1994, s. 118.

 Karyelerde işletilen çiftliklerin dışında ekilecek alanların olduğu ve karye dışından 
gelenler tarafından ekildiği anlaşılmaktadır. Eserulus kazasındaki 7 köyde toplam 55 çiftlik 
hariçten ekilmektedir. Bunların içinde Etrim köyünde fazla nüfus olmamasına rağmen 20 
çiftlik yerin hariçten ekilmesi ilginçtir. Karaova karyesinde hariçten ekilen çiftlik sayısı 
18 olarak tespit edilmiştir. Erimye köyünde ise hariçten ekilen 5 çiftlik mevcuttur. Bu 
köyde toplanan vergiler diğer köylerden alınandan farklıdır. Bu köyde öşr ve salariye 
toplanmaktadır. III. Murad dönemi kanunnamelerinde salariye yemlik karşılığı olarak 
belirtilmiştir. “Salariye oldur ki, bir müd galleden iki kile öşür aldıktan sonra buçuk kile daha 
alınır.” denilmektedir. Dolayısıyla salariye öşür alındıktan sonra görevlilerin hayvanları için 
alınan galle veya ot olarak belirtilmiştir.13 

 Ç. Kazanın Toplam Hasılatı 

 Kazanın toplam hasılatı nüfus ile orantı yapılabilmesi için bu sıralamaya göre 
verilmesi tercih edilmiştir. Kaza genelinde elde edilen toplam hasılat 164.700 akçedir. 
Karaova karyesi 26.000 akçe ile kaza genelinin %15,79’luk hasılatını karşılamaktadır. Onu 
sırasıyla %13,05 ile Büskebi-i diger %12,45 ile Büskebi karyeleri takip etmektedir. Kazada 
en az hasılat elde edilen karye ise %0,85 ile Erimye karyesidir. Mezrealardan elde edilen 
%1,21’lik hasılat dahi Erimye karyesinden elde edilen hasılattan fazladır.
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 D. Yetiştirilen Mahsuller ve Alınan Vergiler

 

 a) Hububat ve Bakliyat

 Osmanlı Devleti’nde ziraatı geniş bir sahada ve en çok yapılan ürünlerin başında 
buğday ve arpa gelmektedir. Halkın temel gıda maddelerinden olan ekmek, bulgur, nişasta 
ve benzeri yiyecekler buğdaydan elde edilirdi. Arpa ise hayvanların beslenmesinde sapından 
ve tanelerinden en çok yararlanılan ve tercih edilen ürün durumundadır. 

 1. Öşr-i Hınta/Buğday

 Hınta yani buğday her tür toprakta ve her iklimde çok rahat bir şekilde üretilen ve 
insanlar tarafından en çok tüketilen üründür. Kaza genelinde öşür olarak 14 müdd14 9,5 
kile15 buğday toplanmıştır. Diğer bir ifade ile kilesi ortalama 131 akçeye gelen buğday için 
belirlenen nakit miktarı 45.441 akçedir. Kazanın toplam hasılatının ¼’ten fazlası buğdaydan 

14 Müd bir ağırlık ölçü birimidir. Farklı bölgelerde ölçüleri farklı alınmıştır. Menteşe bölgesinin de içinde 
bulunduğu 1487 Hüdavendigar kanunnamesinde bir müd 20 kileye eş tutulmuştur. Bu hesaba göre bir müd 
513.178 kg. denk gelmektedir. Geniş bilgi için bkz. Cengiz Kallek, “mud”, DİA, XXXI, s. 457-459; Ahmet 
Akgündüz, Osmanlı Kanunnameleri ve Hukukî Tahlilleri, II, İstanbul 1990, s. 182, 196, 257, 288.

15 Arapça olarak ölçmek manasına gelmektedir. XVI. yüzyılda İstanbul kilesi 20 okka yani 25.6589 kg. buğday ve 
una denk gelmektedir. Arpa olarak ise 23.093 kg. karşılığıdır.  Bu konuda geniş bilgi için bkz. Cengiz Kallek, 
“Kile”, DİA, XXV, s. 568-571; Ömer Lütfi Barkan, XV ve XVI. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda Zirai 
Ekonominin Hukukî ve Mâli Esâsları, Kanunlar I, İstanbul 1943; W. Hinz, İslam’da Ölçü Sistemleri, (nşr. A. 
Sevim), İstanbul 1990; Ahmet Akgündüz, Osmanlı Kanunnameleri ve Hukukî Tahlilleri, II, İstanbul 1990, s. 
56,182, 257, 288.
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elde edilmektedir. Kazada en çok buğday üretimi yapılan yer %17,30’luk bir pay ile Karaova 
karyesidir. Karaova karyesini sırasıyla Beksimad %13,26 ve Büskebi 12,40’lık oranlar ile 
takip etmektedir. Karyelerdeki çiftlik oranlarına uygun bir üretim söz konusudur. Kaza 
genelinde en az üretim yapılan yer %0,58’lik oranla üç mezreadır. Mezreaları %0,86’lık 
oranla Erimye karyesi takip etmektedir. 

 

 2. Öşr-i Arpa/Şair

 Daha çok hayvanların beslenmesine yönelik ziraati yapılan arpanın üretimi buğdaydan 
fazladır. Şair öşrü olarak 20 müdd 8,5 kile toplanmıştır. Kilesi 100,5 akçeye gelen arpa için 
belirlenen nakit öşür miktarı ise 41.058 akçedir. Kazanın toplam hasılatının ¼’lük kısmı 
arpadan elde edilmektedir. En çok arpa üretilen karye kaza genelindeki üretimin %16,16 ile 
Beksimâd karyesidir. Beksimâd’ı sırasıyla %14,69 ile Karaova, %9,84 ile Büskebi-i diger 
karyeleri takip etmektedir. %9,79’luk üretim ile üç köy kaydedilmiştir. Bunlar Karabağ 
nam-ı diger Yumru Burun, Sandıma nam-ı diger Varliya ve Sandıma-i diger köyleridir.

 Şair üretimi resm-i ganem ile karşılaştırıldığında bazı köylerde ortaya ilginç sonuçlar 
çıkmaktadır. Kaza genelinin %16,16’lık şair üretimini gerçekleştiren Beksimâd karyesinin 
resm-i ganem yüzdesi %7,21’dir. Karaova karyesinde şair üretimi %14,69 iken resm-i ganem 
yüzdesi %9,61 olarak gerçekleşmiştir. Sandıma nam-ı diger Varliya karyesinde şair üretimi 
%9,79’dur. Resm-i ganem yüzdesi ise %3,60’tır. Sandıma-i diger karyesinde şair üretimi 
yine %9,79 resm-i ganem yüzdesi ise %4,57’dir. Bu durumun tam tersi olan yerlerde vardır. 
Büskebi karyesi %5,39’luk şair üretimi yaparken resm-i ganem yüzdesi ise %21,63’tür. 
Dolayısıyla şair üretimi hayvan sayısıyla çokta bağlantılı olmadığını ortaya koymaktadır. 
Başka bir şekilde bölgede üretilen arpanın daha çok ticaretinin yapıldığı satıldığı anlamı da 
ortaya çıkmaktadır.
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 3. Öşr-i Duhne/Darı

 XVI. yüzyıl tahrir kayıtlarında yüzyılın başlarında az miktarda, yüzyılın sonlarında 
ise üretimi giderek artan duhne yani darı Eserulus kazasında da ekilmiştir. Besleyici özelliği 
ve hem insanlar hem de hayvanlar tarafından tüketilmesi bakımından tercih edilen darının 
kilesi 100 akçe ile 155 akçe arasında değişmektedir. Darı üretimi buğday ve arpaya göre 
oldukça azdır. Karaova karyesi ve mezrealar gibi denize yakın ve düz araziye sahip yerlerde 
duhne üretimi daha çok yapılmıştır. Duhne ekimi kaza genelinde en çok %40,43’lük üretim 
yapan Karaova karyesi olup en az üretim yapılan yer ise %0,50’lik oranla Erimye karyesi 
olmuştur. Duhnenin kilesi 100 ila 105 akçe arasında değişmektedir. Beksimâd karyesinde 
üretilen duhnenin birim fiyatı 105 akçe civarı ile kazanın en yüksek duhne fiyatına sahiptir.

 4. Öşr-i Mercimek

 Sofralarda tüketilen ürünlerden biri olan mercimek ziraatında Beksimâd karyesi kaza 
genelinin %46,90’lık üretim ile başı çekmektedir. Toplam 3 kile mercimek öşrü karşılığı 393 
akçe toplanan köydeki verilere göre mercimeğin kilesi 131 akçe ettiği verisi elde edilmiştir. 
Kazadaki mercimek üretimi, Büskebi karyesinde %19,09 Büskebi-i diger karyesinde ise 
%17,90 hisseye sahiptir. Karabağ, Karabağ nam-ı diger Yumru Burun, Sandıma nam-ı diger 
Varliya karyeleri ve Kargu, Bağla ve Asbad mezralarında mercimek üretimi yapılmamıştır. 
Diğer karyelerde toplamda bir kileye denk gelmeyen mercimek öşrü söz konusu olduğundan 
sadece nakit olarak öşür bedeli yazılmıştır. Karabağ karyesinde mercimek ve merdümek 
öşrü beraber kaydedilmiştir. Bundan dolayı veriler kaza genelindeki mercimek üretiminin 
tamamını yansıttığını söylemek doğru olmayacaktır.



211

 5. Merdümek

 Mercimek farsça olarak merdümek şeklinde ifade edilmektedir. Fakat aynı 
yerde merdümek ve mercimek kaydının olması mercimeğin bir çeşidi olduğu ihtimalini 
kuvvetlendirmektedir. Mercimek kaydı yapılan köylerde merdümek kaydı da yapılmıştır. 
Merdümek Karabağ ve Büskebi karyelerinde ekimi yapıldığı anlaşılmaktadır. Toplamda bir 
kile dahi öşür verilmediğinden fiyatı bilinmeyen bu ürünün Karabağ karyesinde mercimekle 
beraber ortak olarak öşrü alınmıştır.

 6. Öşr-i Bakla

 Bakla üretimi Erimye karyesi hariç diğer karye ve mezreaların tamamında 
yapılmaktadır. Baklanın kilesi en düşük Karabağ karyesinde kilesi 101 akçe ile toplamış 
diğer yerlerde ise ortalama bir kile bakla fiyatı 131 akçedir. Bakla en çok kaza geneline göre 
%14,46’lık oran ile Burun karyesinde üretilmektedir. Onu sırasıyla %13,35 ile Büskebi-i 
diger ve %12,06 ile Büskebi karyeleri takip etmektedir.

 7. Öşr-i Melas

 Melas Burun ve Karaova karyelerinde üretilmektedir. Melas büyük ihtimalle hayvan 
yemi olarak ekilen bir ürün olmalıdır. Toplamda 7 kile öşür toplanan melasın nakit bedeli 
704 akçedir. Kile başına ortalama fiyatı 100,5 akçe civarıdır. Arpa fiyatı ile aynıdır.

 

16 Defterdeki kayıtta 20 yazılmıştır. Büyük ihtimalle yanlışlık sonucu bu şekilde kaydedilmiş olmalıdır.
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 8. Öşr-i Çavdar

 Çavdar buğday familyasından olup taneleri un elde etmek amacıyla da kullanılır. 
Karabağ-ı diger ve Sandıma nam-ı diger Varliya karyelerinde üretilmektedir. Çavdar öşrü kile 
olarak kaydedilmediğinden bir kilesinin fiyatının ne kadar olduğu da tespit edilememiştir.

 

 9. Öşr-i Burçak

 Burçak baklagillerden olup taneleri hayvan yemi olarak kullanılan yıllık bir yem 
bitkisidir. Burçak ziraatı Erimye karyesi ve mezrealar hariç diğer yerleşimlerin tamamında 
üretimi yapılmaktadır. Sandıma-i diger karyesinde kaza genelinde üretilen burçakın yaklaşık 
1/3 yani %31,31 üretilmektedir. Karaova karyesinde toplanmış olan 3 kile burçak öşrünün 
fiyatı 241 akçe olarak belirlenmiştir. Bu da bir kile burçakın en düşük fiyatı 80 akçe en 
yüksek fiyat ise kilesi 101 akçe olarak kaydedilmiştir. Ortalama burçak fiyatı kilesi 100 ila 
101 akçedir.

 10. Öşr-i Nohud

 Nohud üretimi Eserulus kazasında bulunan karyelerin çoğunda yapılmaktadır. Bir 
kilesinin fiyatının 100 ila 130,5 akçe arasında değiştiği nohut üretimi daha çok nakit öşür 
olarak yazılmıştır. Kaza genelindeki nohut üretiminin yarısı %30,35 ile Büskebi-i diger ve 
%22,67 ile Karabağ karyelerinde gerçekleştirilmiştir.

 11. Öşr-i Alef 

 Alef yani ot ve saman üretimi Beksimâd, Karaova, Erimye, Karabağ nam-ı diger 



213

Yumru Burun ve Etrim karyelerinde gerçekleştirilmekte idi. Alef üretiminin en çok yapıldığı 
yer Karaova karyesi 10 kile ile 805 akçe yani kaza genelinde toplanan öşrün %54,80’lük 
kısmı üretilmiştir. Alef fiyatı ise kilesi 63 akçe ile 80,5 arasında değişmektedir. 

 12. Öşr-i Susam/Sisam

 Yağı elde edilen ve öğütülerek işlenmek suretiyle tahin yapımında kullanılan susam 
öşrü nakit olarak yazılmıştır. Bundan dolayı susamın kilesinin ne kadar olduğu hakkında 
bilgi elde edilememiştir. Karaova karyesi kaza genelinde yapılan üretimin %23’ünü 
gerçekleştirerek en çok susam ziraati yapılan karye olmuştur. Susam üretiminde Karaova 
karyesini %18,40 ile Büskebi ve %17,08 ile Karabağ karyeleri takip etmiştir. 

 13. Öşr-i Penbe

 Pamuk ekimi Karabağ nam-ı diger Yumru Burun ve mezrealar dışında Eserulus 
kazasına tabi köylerin tamamında yapılmaktadır. Pamuk ekimi için suya ihtiyaç vardır. 
Bu dönemde pamuk ekilecek kadar suyun olduğu ve suyun kontrol edilerek tarlalara 
sulamak için götürüldüğü anlaşılmaktadır. Eserulus kazası genelinde 1660 akçe penbe 
öşrü toplanmıştır. Karaova karyesi 440 akçe ve kaza genelinin %26,04’lük pamuk üretimi 
yapılan yer konumundadır. Karaova %26,04, Karabağ %14,79, Sandıma nam-ı diger Varliya 
%11,83, Büskebi %10,65 ve Büskebi-i diger %8,88 ile kaza genelinin toplamda %72,19’lük 
kısmının üretimini gerçekleştirmektedirler.
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 14. Öşr-i Ketan

 Keten bitkisi halat ve ip yapımında kullanılmaktadır. Deniz kıyısı olan bölgede keten 
üretimin yapılması denizcilikte kullanılan ipin yapımı için ham madde sağlanması açısından 
normaldir. Kaza genelinde toplanan keten öşrü 1842 akçedir. Keten öşrü mezrealar hariç 
diğer köylerin tamamından alınmaktadır. En yüksek keten öşrü kaydı 500 akçe ile Sandıma-i 
diger karyesidir. Bu karye kaza genelinde üretimi yapılan ketenin %27,14’lük kısmını 
karşılamaktadır. Büskebi karyesi de 300 akçe ve %16,29’luk bir paya sahiptir. Kazada en az 
keten öşrü kaydı görülen yer 20 akçe ile Erimye karyesidir.

 b) Hayvanlardan Alınan Vergiler

 1. Resm-i ganem 

 Resm-i ganem koyun ve keçilerden toplanan vergidir. Kanuni Sultan Süleyman devri 
umumi kanunnamesinde Menteşe bölgesinden iki koyuna bir akçe resm-i ganem kaydı 
düşülmüştür. Bu hesaba göre Eserulus kazasında 8322 adet ganem yani keçi veya koyun 
var demektir. Karabağ nam-ı diger Yumru Burun, Maymuncuk karyeleri ve üç mezreada 
alınmamaktadır. Bu yerleşim mekanlarında koyun veya keçi olmadığı anlamına gelmektedir. 
En çok hayvan bulunan yer olarak Büskebi karyeleri öne çıkmaktadır. İki karyeden kazadaki 
resm-i ganemin %42,08’lik kısmı toplanmaktadır. Karabağ %19,23, Büskebi-i diger %20,45, 
Büskebi %21,63, Karaova %9,61 ve Karabağ-ı diger %7,21 ile kaza genelinin %78,13’lük 
resm-i ganeminin toplandığı yerlerdir. İsimleri geçen beş karyenin dışında kalan 9 karyede 
toplam %11,87’lik resm-i ganem vergisi toplanmaktadır. Buradan adı geçen yerlerde de 
bu kadar küçükbaş hayvan olduğu anlamına da gelmektedir. Etrim karyesi kış döneminde 
dışarıdan gelip kışı bu karye sınırları içinde geçiren sürü 30 akçe resm-i kışlak ödemektedir. 
Ayrıca koyun veya keçiler için Büskebi ve Büskebi-i diger ve Sandıma nam-ı diger Varliya 
karyelerinde resm-i otlak alınmaktadır.

 2. Rems-i Kovan 

 Reayanın elinde bulunan arılardan alınan vergiler resm-i kovan adıyla kaydedilmiştir. 
Kanunnamelerde kovan durduğu yere tabidir denilmektedir. Kovan kimin yerinde bal ederse 
öşrünü alma hakkı ona aittir. Kanunnamede vilayet kanunnamelerinde bir takdir yazılmadıysa 
alâ ve ednâ olanların on kovanda bir kovan ölçüsü esas alındığı belirtilmektedir. Menteşe 
livasına ait bir kanunname olmadığından net bir şekilde ne kadar resm-i kovan alındığı 
bilinememektedir. Dolayısıyla bu kovanlar yazılmış oldukları köylerdeki sınırlar içindedir. 
Bu rakamlara bakarak ne kadar kovan olduğunu tespit etmek mümkündür. Karaova karyesi 
bu konuda ilginç bir özelliğe sahiptir. Karyede resm-i ganem miktarı 400 akçe iken kovan 
resmi 380 akçedir. Dolayısıyla köyde ganemden elde edilen vergi ile kovandan elde edilen 
vergi miktarı birbirine çok yakındır. Karaova karyesi kaza genelindeki resm-i kovanın 
%33,78 ile 1/3 kısmını ödemektedir. Karaova karyesini %17,78’lik bir pay ile Beksimâd 
karyesi takip etmektedir. Karaova ve Etrim karyelerinde kovanların bal yapmak üzere çiçek 
topladıkları otlaklar olduğu anlaşılmaktadır.
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 c) Meyve ve Sebzeden Alınan Vergiler

 

 1. Öşr-i Bağ

 Bağ öşrü Eserulus kazası köylerinin hemen hemen hepsinden alınmakta idi. Bu da 
bölgede bağ ziraatinin ve üzüm hasadının her karyede yapıldığı anlamına gelmektedir. 
Osmanlı tahrir kayıtlarının bazılarında resm-i dönümü bağ yani dönüm üzerinden bağ 
kaydı var iken Eserulus bölgesinde elde edilen üründen öşür alınmıştır. Kaza genelinde 
toplanan üzüm öşrü 4220 akçedir. Etrim karyesi 950 akçe öşür ile en çok bağa sahip olup 
üzüm üretimi yapılan yer konumundadır. Etrim kaza genelinde yapılan üzüm üretiminin 
%22,51’lik kısmını karşılamaktadır. Onu %21,33’lük oran ile Büskebi-i diger karyesi takip 
etmektedir. Maymuncuk, Karabağ nam-ı diger Yumru Burun ve Erimye köylerinde satışa 
sunulacak kadar bağ üretimi yapılmadığından öşür elde edilememiştir.

 2. Öşr-i Pekmez

 Üzümlerin ezilerek elde edilen şıralarının belirli işlemlerden geçirilerek kazanlarda 
kaynatılması ile elde edilen pekmez halkın özellikle tatlı ve şeker ihtiyacının karşılanmasında 
önemli bir yere sahiptir. İşlenen bu pekmezin satışa sunulması ile öşür alınmaktadır. Eserulus 
kazasında pekmez öşrü sadece Karabağ karyesinde yıllık 1100 akçe gibi yüksek bir rakam 
olarak kaydedilmiştir.

 3. Öşr-i Bostan

 Öşr-i bostan bahçelerden elde edilen ürünlerden alınan öşürdür. Sebze ekmek 



216

amacıyla kullanılan bostanlar hemen hemen her köyde mevcuttur. Eserulus kazası genelinde 
toplam 1474 akçe bostan öşrü toplanmıştır. Karabağ nam-ı diger Yumru Burun, Erimye ve 
Maymuncuk karyelerinde öşr-i bostan kaydedilmemiştir. Karaova karyesi 455 akçe yani 
kaza genelinde elde edilen gelirin %30,87’lik bölümü ile en çok vergi kaydı yazılan yer 
Karaova karyesini 300 akçe ve %20,35’lik pay ile Karabağ karyesi izlemektedir. Etrim 
karyesinde öşr-i bostan dışında 15 akçelik öşr-i sebz kaydı mevcuttur.

 4. Öşr-i Bağçe

 Bağçe yani bahçelerden elde edilen ürünlerden alınan öşr-i bağçe kaydı Karabağ 
karyesinde 100 akçe ve Sandıma-i diger karyesinde 600 akçe olarak kaydedilmiştir. Kazanın 
diğer köy ve mezrealarında bağçe öşrü kaydı mevcut değildir. Bostan öşrünün olduğu 
köylerde bahçe öşrünün kaydının yapılması üretim anlamında farklı ürünler elde edildiği 
anlamına gelmektedir.

 5. Öşr-i İncir

 İncir öşrü Eserulus kazası karyelerinde 14290 akçe ile meyveden elde edilen en fazla 
vergi miktarını göstermektedir. İncir öşründen elde edilen gelir kazanın toplam hasılatının 
%8’ini karşılamaktadır. Karabağ nam-ı diger Yumru Burun, Karaova ve Erimye karyeleri 
ile mezrealarda incir öşrü kaydedilmemiştir. Büskebi-i diger karyesi 3300 akçe ile kaza 
genelinin %23,09’luk üretimini gerçekleştirmektedir. Onu Büskebi karyesi 2800 akçe ve 
%19,59 pay ile takip etmektedir. Tarih içinde Bodrum ve civarının incir üretimi ve hasılatı 
başlı başına ele alınması gereken bir konudur.

 6. Öşr-i Armud

 Armut üretimi yapılan ve toplam 90 akçe öşür kaydı tutulan üç köy vardır. Bunlar 
Karabağ, Büskebi ve Etrim karyeleridir.
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 7. Öşr-i Badem

 Badem öşrü toplam 430 akçe olup dört köyde kaydedilmiştir. Büskebi karyesi 250 
akçe ile kaza genelinin %58,24’lük öşrünü vermektedir.

 8. Öşr-i Piyaz

 Farsça soğan olan piyaz üretimi kazanın genelinde yapıldığı anlaşılmaktadır. Kaza 
genelinde toplamda 620 akçe piyaz öşrü kaydı mevcuttur. Büskebi karyesi 150 akçe ile kaza 
genelinde elde edilen öşrün %24,19’luk kısmını karşılamaktadır.

 9. Öşr-i Güger ve Sebze

 Yeşillik anlamına gelen güger öşrü 15 akçe ile sadece Burun karyesinde alınmıştır. 
Etrim karyesinde de 15 akçelik sebze öşrü kaydedilmiştir.

 ç) Topraktan Alınan Vergiler

 1. Resm-i harc-ı zemin veya resm-i zemin

Nim çiftten az arazileri ekip biçen reayadan iki dönüme bir akçe olarak alınan vergidir. Zemin 
harcı vergisi en yüksek 1700 akçe yani kaza genelinin %33,33 kısmı Büskebi karyesinden 
elde edilmektedir. Mezrealardan zemin vergilerinin hiçbiri alınmamaktadır. Zemin vergisi 
ödeyen yerlerin başında 500 akçe ile Karaova karyesi gelmektedir.
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 2. Tapu-yu zemin 

Mülkiyeti devlete ait araziden çiftlik tasarruf eden reaya bir defaya mahsus olmak üzere 
sipahiye resm-i tapu adı altında ödediği vergiye verilen addır. Kişilerin oturdukları zeminin 
tapu vergisi olan resm-i tapu-yu zemin vergisi 800 akçe ile en yüksek kaza genelinin %24,33 
kısmını Karabağ-ı diger karyesi, en düşük ise 30 akçe %0,91 ile Karabağ nam-ı diger Yumru 
Burun karyelerinden toplanmıştır. Mezrealarda nüfus kalmamış olmasından dolayı tapu-yu 
zemin resmi alınmamıştır.

 d) Resm-i Değirmen 

 Değirmenler iri taneli ürünleri öğütmek yani küçültülüp kullanılabilecek hale 
getirilmesi için el, hayvan, su ve rüzgar gücü kullanılarak işletilen aletlerdir. Eserulus 
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17 Değirmenler ve Menteşe livasında değirmenler hakkında bkz. Ahmet Yiğit, “XIV-XVI. Yüzyıllarda Menteşe 
Livasında Değirmenler”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İLKE, S. 18 (Bahar 2007), 
Muğla 2007, s. 97-155.

18 Altı ay yürür.
19 Üç ay yürür.
20 Üç ay yürür.
21 Üç ay yürür.

kazasında toplam 1865 akçe değirmen vergisi kaydı yapılmıştır. Karabağ nam-ı diger Yumru 
Burun, Erimye ve Etrim karyeleri ile mezrealarda resm-i değirmen kaydı tutulmamıştır. 
Karabağ karyesi 350 akçe ve %18,77 ile kaza genelinde en çok resm-i değirmen kaydının 
olduğu yerdir.

 Eserulus kazasında toplam 25 değirmende 95 bab yani göz değirmen taşı mevcuttur. 
Bu değirmenler su ve rüzgar gücü ile işlemektedirler.17 Su yardımıyla işleyen değirmenler 
üç ay işleyenler ve altı ay işleyenler olmak üzere mevsime bağlı olarak suyun durumuna 
göre çalıştırıldıkları anlaşılmaktadır. Tabloda yel değirmenleri bâb olarak gösterilmiştir. 

Yeni inşa edilenler de, kaydı düşülürken harap olup çalışmayanlar da kaydedilmiştir. 

 e) Deştebâni

Kırbekçisi korucu anlamına gelmekte olan deştebâni kaydı toplam 1354 akçedir. Büskebi 
karyesi 350 akçe ve kaza genelinde %25,85 ile en çok deştebâni resmi veren yer durumundadır.

 f) Bad-ı hevâ 

Bad-ı hevâ önceden hesaplanmayan yıl içinde havadan gelen vergiler anlamındadır. Kaza 
genelinde 5189 akçe kaydı mevcuttur. Karaova karyesi bad-ı hevâ vergilerinde 1200 akçe 
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ve kaza genelinin %23,13’lük kısmını karşılayan yer konumundadır.

 g) İhtisab-ı bac-ı bazar 

İhtisab çarşı ve pazarlara getirilen malların fiyatlarını ve malların kalitelerini kontrol 
etme anlamına gelmektedir. Bac, pazar yerlerine alım ve satımdan alınan vergidir. 
Eserulus kazasında Büskebi karyesinde bir pazar olduğu yıllık 1000 akçelik bu vergiden 
anlaşılmaktadır. Pazarın hangi günler toplandığı ve ne şekilde işlediği hakkında bilgi yoktur. 
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SONUÇ

 XVI. yüzyılın ikinci yarısında Eserulus kazasında sosyal ve ekonomik görünüm için 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyud-ı Kadime Arşivi’nde bulunan III. Murat döneminde 
hazırlanmış 110 numaralı Tapu Tahrir Defteri verileri kullanılmıştır. Kazada 14 köy ve üç 
mezrea tespit edilmiştir. Bunlara ilave olarak Eserulus kazasına ait muafların yazıldığı 
kayıtlarda iki köy daha ilave edilmiştir. Fakat burada köylerin genel nüfusları ve elde edilen 
ürünler hakkında bilgi verilmediğinden değerlendirme dışı tutulmuştur. Çalışmada kazada 
altı köyün gelir, nüfus gibi hususlarda öne çıktığı tespit edilmiştir. Bu köyler Büskebi, 
Büskebi-i diger, Beksimâd, Karaova, Karabağ ve Karabağ-ı diger’dir. Bu köyleri kısmen 
Sandıma nam-ı diger Varliya karyesi takip etmektedir. Mezrealarda nüfus olmayıp sadece 
gelir kayıtları mevcuttur.

 Çiftlik ve çiftliklerin işlenmesinde sırasıyla Karaova, Beksimâd, Büskebi-i diger, 
Etrim karyeleri öne çıkmaktadır. Erimye karyesinde hariçten ekilen arazilerde öşür ve 
salariye alınma uygulaması sadece bu karyeye ait olarak uygulanmaktadır. Kazanın toplam 
hasılatında toprak işlemeye bağlı olarak Karaova, Beksimad ve Büskebi-i diger karyeleri ön 
plandadır.

 Kaza genelinde buğday ve arpa ziraati yapıldığı tespit edilmiştir. Buğday, arpa ve 
duhne üretimi kazanın toplam hasılatının %58’ine, buğday ve arpa ise %52’sine denk 
gelmektedir. Dolayısıyla kazanın geliri topraktan ve topraktan üretilen zirai ürünlerden 
elde edilmiştir. Kazada baklagillerden mercimek, bakla ve nohut üretimi dikkat çekicidir. 
Kazadaki meyve üretimine bakıldığında incir kaza genelindeki toplam hasılatın %10’dan 
fazla geliri ile önemli bir yere sahiptir. İnciri üzüm, armut ve badem gibi meyveler takip 
etmektedir. Kazada ekilen bostan ve bahçelerden elde edilen sebzelerden de vergi tespit 
edilmiştir.

 Hayvanlardan alınan vergilere göre ganem resmi %2,5’ten fazla olup kovan resmi ise 
%0,1’in altında kalmıştır.

 Kaza genelindeki değirmenler çok düzenli bir su rejiminin olmadığını göstermektedir. 
Kış dönemlerinde işleyen 3 ila altı aylık vergiler veren su değirmenleri mevcuttur. Fakat 
daha çok yel değirmenlerine rastlanmaktadır.

 Kazada Büskebi karyesinde bir Pazar olduğu ve buradan satılan mallardan ihtisab-ı 
bac-ı bazariye adıyla vergi alındığı görülmektedir. Eserulus bölgesinde karye isimlerinin 
ikişer olması yaylak ve kışlak hayatının devam ettiği anlamına gelmektedir.
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Piri Reis’in Haritalarında...

Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye kitabında Tunus (Bizerte) haritası.
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 Turgut Reis’in izinde...

TUNUS ( BİZERTE): 

1557 yazında Turgut Paşa, Kaptan-ı Derya Piyale Bey ile ortak bir harekatla 
Tunus şehrinin kuzeybatısında kalan Bizerte’yi fethetmiştir.
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XVIII. VE XIX. YÜZYILLARDA 
BODRUM’DAKİ OSMANLI TERSANESİ

Mustafa Gürbüz BEYDİZ *

 Özet

 Dünya denizcilik tarihinde önemli bir yere sahip olan Türk dünyası, ilk 
kaptan-ı deryası Emir Çaka Bey (1090) ile donanma gücünü oluşturmuştur. 
Zamanla Akdeniz’in Türk gölü haline gelmesiyle yüzlerce gemiden oluşan filolara 
sahip olmuşlardır. Baltaoğlu Süleyman Bey, Piri Reis, Turgut Reis, Oruç Reis, Uluç 
Reis gibi önemli denizcilerin görev yaptığı bu filolarda birçok sefere çıkılmış ve 
zaferler kazanılmıştır.

 Türklerin Anadolu topraklarına yerleştiği günden itibaren ekonomik gücün 
siyasi birliğin sağlanması anlamında da önemli olduğunu anlayan Osmanlı Devleti, 
denizlere ve boğazlara hakim olmanın yollarını aramıştır. Çanakkale Boğazı’nın 
hükümranlık alanına katılmasıyla İstanbul Boğazı’nın önemi daha da artmış ve 
Fatih Sultan Mehmet zamanında fethedilme gereksinimi duyularak alınmıştır.

Venedik, Ceneviz ve Portekiz donanmalarına karşın denizlerde hep bir mücadele 
içinde olan Osmanlı Devleti bu rekabette galip gelen taraf olmak için kalyon 
inşasına önem vererek donanmaya yüzyılın teknolojisiyle donatılmış kalyonlar 
eklemişlerdir.

 İstanbul Tersane-i Amire’de inşa edilen kalyonların yanında taşra 
tersanelerinde de (Gelibolu, Sinop, İzmit, Süveyş, Birecik, Bodrum, Basra, Rusçuk, 
Samsun, Kefken vb.) hızla kalyon inşasına devam edilmiştir.

 Bodrum Tersanesi, XVIII. ve XIX. yüzyılda Osmanlı donanmasına inşa ettiği 
kalyonlarla katkı sağlayarak denizlerdeki gücünü korumaya yönelik çalışmalarda 
bulunmuştur. Hem yeni kalyon inşası hem de hasarlı kalyonların tamir edildiği bir 
merkez konumundadır.  

Anahtar Kelimeler: Denizcilik, Osmanlı, Tersane, Kalyon, Bodrum.

* Doktora Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü.
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THE OTTOMAN SHIPYARD IN BODRUM 
IN THE XVIIITH AND XIXTH CENTURIES

Mustafa Gürbüz BEYDİZ *

 Abstract

 The Turks, who occupied an important place in the world navigation history, 
constituted their first naval power with the first captain of seas, Emir Çaka Bey 
(1090). In time, they had fleets of hundreds of ships, with the Mediterranean 
Sea becoming a Turkish Lake. Headed by important mariners such as Baltaoğlu 
Süleyman Bey, Piri Reis, Turgut Reis, Oruç Reis, and Uluç Reis, these fleets took 
part in many expeditions, and had victories.

 From the very first day the Turks settled in the Anatolian land, the Ottoman 
State understood that the economic power was important also for the constitution 
of the political unity, and searched ways for ruling over the seas and straits. With 
participation of the Dardanelles Strait to the land of the country, the importance of 
the Bosporus increased more, and it was required to be conquered during the reign 
of Sultan Mehmed the Conqueror.

 Always being in a struggle with the Venetian, Genoese, and Portuguese 
armadas on the seas, the Ottoman State placed emphasis on building galleons, in 
order to be the winning party in this competition, and added galleons to the armada, 
which were equipped with the technology of that time.

Beside the galleons built in Tersane-i Amire (Head Shipyard) in Istanbul, galleons 
were continued to be built in a haste in provincial shipyards (Gallipoli, Sinop, 
İzmit, Suez, Birecik, Bodrum, Basra, Rusçuk, Samsun, Kefken, etc.).

 Bodrum Shipyard contributed to the Ottoman Armada in the XVIIIth and 
XIXth centuries with the galleons it built, and made efforts to maintain its power 
on the seas. It was a center where both the new galleons were built and the damages 
galleons were repaired. 

Key Words: Navigation, Ottoman, Shipyard, Galleon, Bodrum.
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XVIII. VE XIX. YÜZYILLARDA                                  
BODRUM’DAKİ OSMANLI TERSANESİ

Mustafa Gürbüz BEYDİZ

 Mezepotamya topraklarının sulak alanlarında 
yerleşik hayata geçen insanoğlu, çevresindeki suları 
yönlendirme amacıyla çeşitli su araçları yapmışlardır. 
Özellikle ziguratların inşasında kullanılan büyük taş 
blokların taşınması için keçi postlarının şişirilmesi 
yöntemiyle sallar kullanmışlardır. 

 Gordon Child’in “Bereketli Hilal” olarak 
adlandırdığı bu bölgedeki su faaliyetlerini Asur 
kabartmalarında daha iyi gözlemleyebilmekteyiz. 
Dicle ve Fırat nehirleri, yüzyıllar boyunca 
Anadolu’dan Basra Körfezi boyunca uzanan 
ülkelere ticari malların taşınmasında da önemli 
suyolu konumundadırlar.   

 
 
 
 
 
 
 
 

Fotoğraf 1 - 2: Asur Kabartmaları

 Bugün için bilinen en eski tekne, 1954 yılında Mısır’da yapılan kazılar sırasında 
ortaya çıkarılmıştır. Keops Piramidi içine 4500 yıl önce gömülen tekne, parçaları 
birleştirildiğinde 43.40 cm. uzunluğundadır. Bu tekne dünya denizcilik tarihi açısından 
teknik olarak omurgasız olarak inşa edilmiştir ve Nil nehri çevresindeki sazlar ile ağaç 
liflerinin birbirlerine bağlanması metoduyla parçalar birleştirilmiştir.1 Nil Vadisi’nde az olan 
ormanlık alanlar sebebiyle teknelerini genellikle sazlıklardan yapan Mısırlılar zamanla yük 
taşımacılığı için daha büyük ve sağlam tekne yapma gayreti içine girmişleridir. Piramitlerin 
yapımında kullanılan taş blokların uzaklardan getiriliyor olması nedeniyle daha az zahmetli 
olan suyolları tercih edilmiştir. Mısır’da hakim rüzgar yönünün kuzeyden esmesi ve rüzgarın 
Nil’deki akıntı yönünün tersine doğru olması, Mısır’lı denizcileri fazla yormamıştır. Aşağıya 
doğru inerken suyun akıntısına bırakılan tekneler, ters yönde ilerlemek içinde yelkenlerini 

Harita 1: Bereketli Hilal

1 Ayşe N. Köküöz, Kuyaş Örs, “Ahşap Tekne Yapımı”, Bilim Teknik Dergisi, Sayı 333 (Ağustos 1995), s. 30.
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açarak kuzey rüzgarlarının etkisiyle ilerlemektedir. Zaman zaman kürekçilerin yardımıyla 
seyreden tekneler dönemin en önemli aracı olmuş ve dünya denizcilik tarihinde önemli 
ilkleri gerçekleştirmişlerdir.

 Eski Mısırlılar, denizlerde seyahati mümkün kılacak, daha kuvvetli ve elverişli 
tekneler inşasına da muvaffak olmuşlar ve bilhassa Yeni İmparatorluk devrinde Akdeniz ve 
Kızıldeniz’de mükemmel bir harp ve ticaret filosuna malik olacak derecede ilerlemişleridir.2 

 Heredot3, Mısır’a yaptığı gezi sırasında konuyla ilgili; “Yük gemileri için akasya 
ağaçlarını kullanırlar. Akasyayı iki dirsek uzunluğundaki parçalar halinde doğrarlar, 
gemileri, bunları tuğla gibi çatarak yaparlar. Boylamasına kesimli uzun omurgaların 
arasına bu iki dirseklik tahta parçalarını çakarlar, gemi teknesi ortaya çıkar. Sonra iki 
bordayı omurgalar üzerine enlemesine konulan bir tabanla birleştirirler. Yanları tutmak 
için kaburga eğrisi kullanmazlar” diye bahsetmiştir.4 

 Ele geçirilebilmiş bir takım duvar tasvirlerinden, Eski Mısır’da gemi inşaatının gösterdiği 
muhtelif tekamül ve gelişim safhaları hakkında yeter derecede açık bir fikir edinmeğe imkan 
bulmaktayız. Bu bölge için hemen tek nakil (ve muhabere) vasıtası olan gemiler, memleketin 
ekonomisi, askerî ve kültürel inkişafı üzerinde büyük ve önemli bir rol oynamıştır.

 En eski sandallar papirüs saklarından yapılırdı. Pek iptidaî olmalarına rağmen 
hafiflikleri, çok kullanışlı olmaları dolayısıyla, büyük gemiler yapmağa başlandığı tarihten 
sonra da, yakın yerler arasında, bu küçük sandallardan istifadeye devam edilmiştir.

 Uzun yolculuklarda ve bilhassa Mısır’da, hemen hiç bulunmayan inşaat keresteleriyle 
ağır taşları nakletmek için kullanılan büyük gemilere gelince, bunlar düz satıhlı, ön ve 
kıç tarafları yüksekçe kalkıktı ve hususî küreklerle hareket ederlerdi. Eski İmparatorluk 
devrinden kalma anıtlardaki tasvirler bize bu gemilerin aynı zamanda büyük birer yelkenleri 
bulunduğunu göstermektedir. Devrin oldukça büyük sayılan gemi boyutları hakkında bir 
fikir vermek için ilave edelim ki: meselâ on altı metre uzunluğundaki bir geminin kürekleri, 
resimlerdeki nispetlerden anlaşıldığına göre, üçer metre boyunda idi; direk on metre 
yüksekliğinde ve yelkeni takriben altmış-yetmiş metre kare kadardı.

 Akdeniz özellikle M.Ö. I. Binde önemli deniz ticaret yollarına ev sahipliği yapmıştır. 
Özellikle Mısır, Kenani Ülkeleri (Suriye – Filistin), Kıbrıs, Güney Anadolu kıyılarını takip eden 
tekneler kürek ve rüzgar gücüyle gitmek üzere 
yola çıktıkları liman şehirlerine ulaşmışlardır. 
Aynı zamanda Anadolu’nun iç kısımlarından 
Menderes Nehirleri vasıtasıyla kıyı şehirlerine 
de mallar sallarla taşınmıştır. Suyun ticaret 
üzerindeki etkisi zamanla kuvvetlenmiştir.

 Bugüne kadar dünya denizcilik tarihi 
açısından önemli sayılan ilk omurgalı tekne 
batığı da kıyılarımızda bulunmuştur. M.Ö. 
1300’lü yıllara tarihlenen tekne kalıntısı 
Antalya’nın Kaş ilçesinin Uluburun 

Harita 2: Uluburun Batığı’nın Rotası

2 Celal Saraç, “Eski Mısır’da Bilim ve Teknik”, A.Ü.D.T.C.F. Dergisi, Cilt 2, Sayı 5, Ankara 1943, s.112.
3 Heredot, M.Ö. V. yüzyılda yaşamış olan Yunanlı tarihçi ve antik yazardır. 
4 Lionel Casson, “Eski Çağlarda Denizcilik ve Gemiler”, çev: G. Ergin, P Dergisi, Sayı 26, İstanbul 2002, s.7.
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mevkiinde rastlantı sonucu ele geçmiştir. Bulunduğu mevkii itibariyle “Uluburun Batığı” 
olarak adlandırılan batıkta, kazı çalışmalarına 1994 yılında Amerika Teksas Üniversitesinden 
Prof. Dr. George Bass tarafından başlanmıştır. Tarihteki ilk ele geçen omurgalı tekne olması 
nedeniyle önemini hâlâ korumaktadır. Uluburun Batığı’ndan çıkarılan tunç silahlar ve aletler 
farklı kültürlere aittir; yani Miken, Kenani ve Mısır tasarımları oldukları anlaşılmıştır.

 Özellikle takılar Kenani özellikleri göstermektedir. Batıkta bulunan türden 
Mezopotamya silindir mühürleri, Kıbrıs ve Yunanistan’da da bulunmuştur. Bunların 
fi ravunlara armağan olarak yollandığı düşünülmektedir. Aynı zamanda batıktan çıkarılan 
16 adet taş çapanın benzerleri, Kıbrıs, Mısır ve Suriye’de bulunmuştur. Buradan hareketle 
Uluburun Batığı’nın batmadan önce Akdeniz’de dairesel bir rota izlediği ortaya çıkmaktadır. 
Suriye-Filistin kıyısından Kıbrıs’a, oradan Ege’ye, bazen Sardunya’ya uğrayarak istikametini 
Afrika ve Mısır’a çevirmiştir. Bu batık 3000 yılı aşkın bir süre önce Akdeniz’deki yük 
gemilerine ve ticaret yollarına dair ayrıntılı bir bilgi vermektedir.

 Yaz aylarında Akdeniz’in özellikle doğusu ve Kuzey Afrika sahili oldukça ısınırdı. 
Bu ısınma doğal olarak alçak basınç alanı oluştururdu. Bunun aksine deniz suyu ise çabuk 
ısınmadığından karalara göre daha soğuk olurdu. Bu nedenle, Akdeniz üzerinde büyük bir 
yüksek basınç alanı oluşurdu. Rüzgarın her zaman yüksek basınçtan alçak basınca doğru 
esmesi bir doğa kanunu olduğundan Akdeniz’de hakim rüzgar batı-doğu yönündeydi. 
Ortaçağ yazarları ve seyyahları bu rüzgar sisteminden bahsederler. Akdeniz’in batı 
yakasından demir alan bir gemi 15-20 günde doğu limanlarına varırken doğudan demir alan 
bir geminin hakim rüzgarın tersi istikamette bir rota çizmesi gerekmekteydi. Bu da gerek 
gemilerin teknik yapısından, gerekse navigasyon metotlarının eksikliğinden dolayı yolcular 
ve yükün, batıdaki limanlara aylar sonra ulaşabilmesi demekti.5

 

Tablo 1: Antik Çağ’da Doğal Navigasyon Yöntemleri

 Tunç Çağında kullanılan savaş gemilerine ise “uzun gemi” adı verilmiştir. Boyu 
eninin on katı kadar olan bu gemiler yelken ve küreklerle idare edilmiştir. En önemli 
silahları ise mahmuzlarıdır. Teknenin pruvasında yer alan mahmuz, omurganın devamına 
monte edilen ve dışarı doğru uzanan bir bıçak gibidir. Düşman gemilerinin alt kısımlarına 

5 John H. Pryor, Akdeniz’de Coğrafya, Teknoloji ve Savaş, çev: Füsun Tayanç, Tunç Tayanç, İstanbul 2004, s. 31.
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delik açmak için kullanılmışlardır. Bunların üzerleri ya bronz kaplanmıştır ya da yekpare 
bronz yapılmışlardır. Bunlar daha sonraki dönemlerde ise biri su altında, diğeri su üstünde 
keski benzeri bıçak şeklini almıştır. Mahmuzlama tekniğinin en önemli unsuru, geminin hızı 
ve manevra kabiliyetidir. Geminin hızı ne kadar fazla olursa düşman gemisine o kadar hasar 
vermekteydi. Burada kürekçilere çok iş düşmüştür, bu nedenle gemiler savaş sırasında esir 
kürekçiler tarafından değil, askerler tarafından çekilmiştir. Kürekçilerin hızı düşürmesi ya 
da hatalı manevra yapmaları savaşın kaybedilmesi anlamına gelmekteydi. Bu nedenle hızı 
arttırmak için “tek sıralı kürekçili” gemilerden (Pentekonter), “çift sıra kürekçili” (Bireme), 
“üç sıra kürekçili” gemilere (Trireme) geçilmiştir.6 

 Yunanlıların gemi inşasındaki özel yöntemleri antik kalıntıların yardımıyla 
anlaşılmıştır. Homeros M.Ö. VIII. yüzyılda yaşamıştır ve yazdığı Odysseia Destanı tarihsel 
bilgileri günümüze taşıması açısından önem arz etmektedir. Odysseus fırtınada gemisini 
ve mürettebatını kaybettikten sonra muhtaç bir şekilde Nymphe Kalypso’nun adasına 
çıkışını, orada yedi yıl boyunca kaldığını, sonrasında da tanrıların Kalypso’ya, kendisini 
bırakmalarını istemeleri üzerine Kalpyso’nun, kendisine tekne inşa etmesi için malzeme 
sağladığından bahseder.7 

 Milada yaklaştıkça Anadolu’da önemli bazı liman kentleri ön plana çıkmıştır. 
Günümüzde bile yoğun olarak kullanılan mavi yolculuk ile deniz ticaret yollarının son bulduğu 
liman kentlerinden bazıları, Amastris (Amasra), Antiphellos (Kaş), Aphrodision (Kıbrıs), 
Daidala (Yenice), Eleus (Bodrum civarı), Erythrai (Ildırı – İzmir civarı), Knidos (Datça), 
Halikarnassos (Bodrum), Milletos (Didim), Smyrina (İzmir) vb. sayılabilir.8 Anlaşılacağı 
üzere liman kentlerinin artması deniz ticaretinin ne kadar iyi olduğunu göstermektedir. 
Dönem kentlerinde ele geçen tekne tasvirleri fildişi plaka ve boyalı seramiklere işlenmiştir.

 Osmanlı Devleti’nin denizlere hakim olma gücünün hem siyasi hem de ekonomik 
anlamda güç kazandıracağı düşüncesiyle yürüttüğü fetih çalışmaları neticesinde bir çok kıyı 
kenti ele geçirilmiştir. Bu kentlerin bir kısmında tersaneler kurularak gemi inşa faaliyetlerine 
başlanmıştır.

 Bu tersanelerde (Gelibolu9, Sinop10, İzmit11, Süveyş12, Birecik13, Basra14, Rusçuk15, 
Samsun16, Kefken17, Bodrum18)19 kendine has birçok tipte gemi inşa etmiş olan Osmanlı 
İmparatorluğu’nun denizlerde oldukça etkili olduğu gözlenmiştir.

6 Hakan Öniz, “Gemiler Neden Batar?”, Vira Dergisi, Sayı 10 (Ağustos-Eylül 2006), İstanbul.
7 Casson, a.g.e., s. 9.
8 Strabon, Antik Anadolu Coğrafyası, çev: A. Pekman, İstanbul 1993.
9 Gelibolu Tersanesi: Bizans döneminde de deniz üssü olan Gelibolu, düzenli ve büyük ilk Osmanlı tersanesinin 

kurulduğu merkezdir. Yıldırım Bayezid zamanında başlayan inşaat sırasında (1390) şehrin harap olmuş dış kalesi 
yıkılarak, bir tepe üzerinde bulunan iç kalesi takviye edilmiştir. Gemilerin barınması için iç içe iki havuzdan 
oluşan yapay liman temizlenmiş ve gerektiğinde zincirle kapatılabilen limanın ağzına, muhafaza amaçlı iki kule 
yapılmıştır. Bu limanla birlikte gemi inşa tezgahları, malzeme muhafaza depoları, gemilerin su ihtiyacını temin 
için sahile yakın çeşmeleri, peksimed fırınları ve baruthaneleri ile tam teşekküllü bir tersane konumuna gelmiştir.

10 Sinop Tersanesi: Karadeniz’de ormanlık alanların bol olmasından dolayı Tersane-i Amire’nin kereste, kendir, 
zift ve üstüpü ihtiyacının karşılanması açısından önemli bir yerdi. Osmanlı İmparatorluğu, Sinop’taki tersaneyi 
Candaroğulları’ndan almışlardır. XVI. ve XVII. yüzyılda ihtiyaç duyulan birçok harp gemisi burada yapılmıştır.

11 İzmit (İznikmid) Tersanesi; gemi tezgahları ve kereste mahzenleri olan bir tersanedir. Osmanlıların fethinden 
çok daha öncelerinden beri var olan bu tersane, Köprülüler tarafından kısmen tamir edilmiş ve genişletilmiş, II. 
Mahmud devrinde de büyük ölçüde tamir görmüştür.
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 Şehtiyelerin Venedik ve Rus donanmalarında da kullanıldıkları bilinmektedir. Şehtiye 
ile firkateynlerin donanımsal olarak eşit düzeyde bir gemi oldukları gözlenmektedir. 1782’de 
tersanede inşa edilen 27 m. uzunluğundaki hızlı hareket eden bir şehtiye çok beğenildiği için 
benzerleri olarak iki şehtiyenin Sinop’ta, iki tane de Bodrum’da yapılması kararlaştırılmıştır. 
Bir yıl sonra Bodrum’daki şehtiyelerin tamamlandığı ve denize indirilerek İstanbul’a 
götürülmesi için her birine kırk kişi tayin edildiği görülmüştür.20 

 Bodrum’da XVIII. yüzyılda kalyon inşasına önem verilmiştir. Bu dönemde 
büyüklükleri bakımından İstanbul ve diğer tersanelerde inşa olunan kalyonlarla eşdeğer 
büyüklükte kalyonlar inşa edilmiştir. Daha önce Osmanlı donanması tarafından kullanılmış 
olan ve daha sonra batan Şehbaz-i Bahri isimli kalyonun aynı isimle yenisi ve daha büyüğü 
olarak burada inşa edilmiştir.

12 Süveyş Tersanesi: Osmanlılar Mısır’ın fethinden daha önce, Kızıldeniz’e gelen Portekizlilere karşı, Memluk 
donanmasına yardım maksadıyla Süveyş’de donanma inşasına başlamışlardır. Daha sonra 1513’te bir Osmanlı 
denizcisi olan Selman Reis’in nezareti altında 20 gemi tamamlanmış ve Memluk Sultanı Kansu Gavri’nin 
huzurunda denize indirilmiştir. Süveyş Tersanesi’nde inşa olunacak gemiler için lüzumlu kereste, demir, çivi, 
çuka, yelken bezi ve sair malzemeler Tersane-i Amire mahzenlerinden veya o civarda temin edildiği gibi, 
çalışan ustalar da İstanbul’dan gelmiştir.

13 Birecik Tersanesi: Kuruluş tarihi tam bilinmemekle birlikte XVI. yüzyılın ilk yarısında faaliyette olduğu 
anlaşılmaktadır. Kereste ihtiyacı Maraş, Malatya, Behisni, Antep, Kahta ve civarındaki ormanlardan temin 
edilmiştir. Diğer lüzumu görülen malzemeler ise İstanbul’dan getirilmiştir.

14 Basra Tersanesi: 1538 yılında Osmanlılar Basra’yı alarak yeni bir liman ve üs elde etmişlerdir. Gerekli görülen 
kereste Maraş, Behisni, Antep, Kahta ve diğer bölgelerden gelmiştir. XVI. yüzyılda kadırga inşası yapılmıştır.

15 Rusçuk Tersanesi: Rusçuk sahilindeki tersane, Tuna’daki gemilerin kışladıkları emin bir yer olduğu gibi, aynı 
zamanda Tuna donanmasının inşası ve tamiri hususunda Tersane-i Amire’nin bir kısım vazifesini görmüştür. 
Tuna için kullanışlı kalyata, firkate, şayka ve üstüaçık gibi gemiler inşa edilmiştir.

16 Samsun Tersanesi: Sinop’tan sonra Karadeniz’in en fazla gemi inşa edilen ve özellikle kendir teli dokunan 
tersanesi buradadır. XVI. yüzyıldan XVIII. yüzyıla kadar kadırga, firkate ve kalyon gibi gemilerin inşası 
yapılmıştır.

17 Kefken Tersanesi: İnşa edilen gemi miktarlarından burada büyük derecede faaliyet olduğu anlaşılmaktadır. 
XVI. yüzyılda 15 kadırga, XVIII. yüzyılda 2 firkate burada yapılmıştır.

18 Bodrum Tersanesi: Osmanlı donanmasına yoğunlukla XVIII.  ve XIX. yüzyılda hizmet vermiş ve burada birçok 
kalyonun inşası tamamlanmıştır. İhtiyaçları genellikle İstanbul’daki Tersane-i Amire tarafından karşılanmıştır. 
Ancak 1791-1792 yıllarındaki bir kalyon için gerekli olan üstübinin Mısır’dan ve 18 Ekim 1897’de inşası 
olunan bir başka kalyon içinse donyağının (kızaklarda kullanılır) Boğdan civarından getirildiğine dair bilgiler 
mevcuttur. XIX. yüzyılda inşa edilen bir kalyonun denize indirilmesi sırasında yaşanan olumsuzluk nedeniyle 
bu olaydan sonra büyük gemilerin inşası yapılmamaya başlanmıştır.

19 İdris Bostan, Osmanlı Bahriye Teşkilatı, XVII. Yüzyılda Tersane-i Amire, TTK, Ankara 2003.
20 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, İnce Donanma, İstanbul 2005.
21 Nejat Gülen, Şanlı Bahriye’nin İki Yüzyıllık Tarihçesi 1173-1792, İstanbul 2001.
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 Aynı zamanda, Bodrum’da inşa edilen Anka-yı Bahri adlı kalyonun denize indirilmesi 
sırasında İstanköylü İlya Veled Yorgi adlı marangozun belgede açık bir şekilde belirtilmeyen 
bir iş kazası sonucu kolu kırıldığından bahsedilmektedir.22 

 Hilal-i Zafer kalyonu, 1790-1791 yılarında inşa edilmiştir. Kalyonu inşa eden kişi 
olarak Papacho Kalfa (Joseppo) ismi geçmektedir. I. Abdülhamit zamanında yapılan bu 
kalyonda 66 top bulunabilmektedir ve 650 mürettebat görev alabilmektedir. 51 zira (yaklaşık 
39 m.) uzunluğundadır.23 

 Şehbaz-i Bahri kalyonu ise, Osmanlı Devleti’nin 1737 yılında Rusya seferinde 
kullandığı ve aynı ismi taşıyan kalyonun yeniden inşası olarak karşımıza çıkmaktadır. El-
Hâc Feyzullah’ın eseri olan Keyfiyet-i Rusya’da (vr. 72a)24 gördüğümüz Şehbaz-i Bahri 
kalyonunun minyatüründe gördüğümüz kadarıyla alt güvertede on iki top bulunmaktadır. 
Buradan hareketle Goodwin’in top lombar kapaklarının sayısına göre hazırlamış olduğu 
hesaplama yöntemiyle Şehbaz-i Bahri’nin yaklaşık 35-37 m. arasında olduğu söylenebilir.25 

 

Fotoğraf 3: Top Lombar Kapak Ölçümleri (Çizim: Sinan DERELİ)

 Minyatüre bakıldığında Rusya seferine katılan Şehbaz-i Bahri kalyonunun pupa 
sancak direğinde Akdeniz Tüccar sancağı göze çarpmaktadır. 1793 yılında Bodrum’da inşa 
edilen Şehbaz-i Bahri Kalyonu ise Nikola Kalfa tarafından yapılmıştır. Kaynaklara göre 
Nikola Kalfa, bu kalyonun inşasında Arem adındaki 
kardeşini de geçici olarak istihdam etmiştir.  

 Bu kalyonun üstü bakırla kaplanmıştır. 
74 top bulunabilen Şehbaz-i Bahri’de 850 kişi 
görev alabilmektedir. 57 zira (yaklaşık 43 m.) 
uzunluğundadır.26 Uzunluğuna göre orantı 
yapıldığında bin tonun üzerinde olduğu söylenebilir. 
Buradan anlaşıldığında göre Bodrum’da inşa edilen 
Şehbaz-i Bahri kalyonu, 1737 yılında kullanılan 
eski örneğine göre daha büyük yapılmıştır. Fotoğraf 4: Şehbazi-i Bahri Kalyonu

22 Şenay Özdemir Gümüş, “Osmanlı’da Gemilerin Denize İndirilmesi”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Dergisi, C. VIII, S. 1, Manisa 2010, s. 26.

23 Tuncay Zorlu, Innovation and Empire In Turkey, London 2008, s. 100.
24 Bostan, Kürekli ve Yelkenli Osmanlı Gemileri, İstanbul 2005, s. 144.
25 M. Sinan Dereli, XVIII. Yüzyılda Kalyon Teknolojisi ve Osmanlı Kalyonları (Yayınlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi), İstanbul Üniversitesi, İstanbul 2010, s. 274.
26 Zorlu, a.g.e., s. 100.
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Tarih:29/Z /1203 
(Hicrî) (M.1789)

Dosya No:112 Gömlek No:4492 Fon Kodu: HAT

Midilli, Bigakemeri, Bodrum ve Sinob’da yaptırılmakda olan yedi kalyondan başka beş 
kalyon daha yapdırılacağından lazım olan para hakkında. a.g.y.tt

Tarih: 29/Z /1203 
(Hicrî) 

Dosya No:112 Gömlek No:4492/A Fon Kodu: HAT 

Sinob, Midilli, Bigakemeri ve Bodrum’da yaptırılan yedi kalyonun bin yetmiş yedi kese 
masrafına ait takrirlerin takdimi hakkında. a.g.y.tt 

Tarih: 29/Z /1203 
(Hicrî) 

Dosya No:114 Gömlek No:4543 Fon Kodu: HAT 

Sinob, Midilli, Kemer ve Bodrum’da yaptırılan kalyonların masrafını havi. a.g.y.tt 

Tarih: 29/Z /1205 
(Hicrî) 

Dosya No:187 Gömlek No:8845 Fon Kodu: HAT 

Bodrum’da yaptırılmakta olan kalyonun demirleri ve masrafları hakkında. a.g.y.tt 

Tarih: 29/Z /1205 
(Hicrî) 

Dosya No:198 Gömlek No:10012 Fon Kodu: HAT 

Akdeniz Başbuğu Mustafa Paşa’nın Adalar ahalisine ve kocabaşılarına fazla 
zulmettiğine, Donanma’nın İstanbul’a avdeti vakti gelmiş iken Bodrum’da kalması ve 
bu kuvveti tehdit olarak kullanarak cebren para aldığına ve Bodrum’da yapılmakta olan 
kalyon inşasını kasten tehir ettiğine binaen azliyle, halkın zulümden tahlisine ve cebren 
aldığı paraların istirdadına dair kaptan paşa tarafından yazılmıştır. a.g.y.tt

Tarih: 19/M /1210 
(Hicrî) 

Dosya No:112 Gömlek No:4500/D Fon Kodu: HAT 

Gemlik, Midilli, Bodrum, Limni, Rodos ve Kale-i Sultaniye’de yaptırılan kalyonlara 
demir ve para gönderilmesine dair. 

Tarih: 29/Z /1210 
(Hicrî) 

Dosya No:252 Gömlek No:14337 Fon Kodu: HAT 

Kaptan Paşa’dan, biri Bodrum sahasında Süleyman Bey marifetiyle inşa olunan kalyonun 
deryaya indirildiğine, diğeri Cezayir’den tart ve tebit edilen Seydi Ali’nin Dersaadet’e gel-
erek Hicaz’a gitmek bahanesiyle Trablusgarb ocaklarını zabtettiğinden kendisine tevcihini 
ve mühimmat gönderilmesi istirhamına dair gelen tahriratların gönderildiği. a.g.y.tt

 Heybet Endaz kalyonu, 1796 yılında yine Nikola Kalfa tarafından inşa edilmiştir. Üstü 
bakırla kaplanmış olan bu kalyonda 76 top bulunmakta ve 550 kişi görev alabilmektedir. 59 
zira (yaklaşık 45 m.) uzunluğundadır.27

 Başbakanlık Devlet Arşivleri’nden28 Bodrum Tersanesi ve Bodrum denizciliğiyle 
ilgili bulabildiğim Osmanlı arşiv kayıtlarına ait birkaç vesika numarası aşağıdadır.

27 Zorlu, a.g.e., s. 100.
28 Erişim: http://www.devletarsivleri.gov.tr/katalog/
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Tarih: 03/Ş /1211 
(Hicrî) 

Dosya No:272 Gömlek No:15926/B Fon Kodu: HAT 

Ömer Ağa'nın Bodrum sahilinde imal ettiği kalyonunun denize indirildiğine dair. 

Tarih: 15/Ş /1211 
(Hicrî) (M.1797) 

Dosya No:272 Gömlek No:15926 Fon Kodu: HAT 

Bodrum’da inşa olunan kalyonunun denize indirildiğine dair. 

Tarih: 21/Ş /1213 
(Hicrî) 

Dosya No:248 Gömlek No:14039 Fon Kodu: HAT 

Mısır’a gidecek İngiliz donanmasında devletin mutemedi bulunması, Fransa kuryeler-
inin hapsedilmemesi, denize indirilen bomba sefinelerinin acele techizi, Rodos’un zahire 
merkezi ve Bodrum’un tersane olması, dört şalope inşası, dört marangozun Bodrum 
yahut Rodos’da bulundurulması. 

Tarih: 29/Z /1213 
(Hicrî) (M.1799) 

Dosya No:256 Gömlek No:14635 Fon Kodu: HAT 

Bodrum’da inşa olunan kalyon bitmekle yeniden bir kalyon yapılacağından İsmail 
Ağa’nın mübaşir tayini. a.g.y.tt 

Tarih: 29/Z /1221 
(Hicrî) 

Dosya No:114 Gömlek No:4572 Fon Kodu: HAT 

Bodrum’da yaptırılan kalyonun levazımının gönderilmesini Kaptan Paşa’nın istediği, ko-
rkudan döndürülen Ziver-i Bahri ve Hediyetü’l-müluk sefinelerinin tamire muhtac oldukları, 
Mehmed Paşa’dan geri alınan paraların yüklendiği Rus sefinesi sakatlandığından paraların 
Bodrum ve Menteşe’den hayvanlarla naklinin Aydın muhassılına yazıldığı. a.g.y.tt 

Tarih: 29/Z /1235 
(Hicrî) 

Dosya No:572 Gömlek No:28048 Fon Kodu: HAT 

Evvelce Bodrum’da inşasına başlanılıp badehu İzmir ve Menteşe mütesellimleri 
yüzünden inşası terkedilen kapak açar kalyon hakkında Menteşe mutasarrıfı İzzet Me-
hmed Paşa’ya tahrirat yazıldığı ve gelecek cevabın arzedileceği. a.g.y.tt 

Tarih: 29/Z /1237 
(Hicrî) 

Dosya No:582 Gömlek No:28577/A Fon Kodu: HAT 

Bodrum’da inşa edilip denize indirilmesi tehir edilen kalyonun karada kalması mahzurlu 
olduğundan tenzili hususuna müsaade talebini havi mezkur kalyona memur İbrahim 
imzasıyla Kaptan Paşa’ya. a.g.y.tt 

Tarih: 29/Z 
/1237(Hicrî) (M. 

1822) 

Dosya No:571 Gömlek No:27978 Fon Kodu: HAT 

Bodrum’dan inşasına başlanıp Rum milletinin fesadı üzerine yarım kalan kalyonun 
ikmali için İzmir Gümrüğü Emini Süleyman Efendi tayin olunması hakkında Kaptan 
Paşa’dan Sadaret’e takrir. a.g.y.tt 
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Tarih: 15/M /1239 
(Hicrî)

Dosya No:838 Gömlek No:37767/A Fon Kodu: HAT

Bodrum limanından gelen bir Tunus gemisinin yolda bir İzbandut gemisini zabt ve te-
sadüf ettiği diğer beş kıta gemi üzerine varıp muharebe ettiği ve Rodos’a geldiği.

Tarih: 29/Z /1240 
(Hicrî) 

Dosya No:572 Gömlek No:28074 Fon Kodu: HAT 

Bodrum’da inşa edilmekde olan kalyonun İzmir Meyve-i Ter Gümrüğü Emini Süley-
man Ağa’dan alınıp Menteşe mütesellimine verilmesi ve Ereğli’de yapılmakda olan 
kereste gemisinin Ereğli Ayanı Memiş Ağa’dan Gümrükcü İsmail Ağa’ya ihale olunması 
hakkında Kaptan Paşa’dan Sadaret’e. a.g.y.tt 

Tarih: 29/Z /1240 
(Hicrî) (M.1825) 

Dosya No:580 Gömlek No:28491 Fon Kodu: HAT 

Bodrum’da inşa olunan kalyon için icap eden kızaklık ağaçlarının şu aralarda irsali 
mümkün olamayacağından şimdilik desgahda bırakılması. a.g.y.tt 

Tarih: 29/Z /1241 
(Hicrî) 

Dosya No:578 Gömlek No:28342 Fon Kodu: HAT 

Bodrum’da inşa edilen kalyonun kızakda kalması mahzurlu olduğundan denize indirilm-
esi hakkında Kaptan Paşa’dan Sadaret’e. a.g.y.tt 

Tarih: 29/Z /1243 
(Hicrî) 

Dosya No:569 Gömlek No:27922/L Fon Kodu: HAT 

Bodrum’dan gelen kalyona nasbolunan suvari, baş hoca, jurnal hoca ve onbaşıların nişan 
resimlerini havi varaka. a.g.y.tt 

Tarih: 27/N /1247 
(Hicrî) 

Dosya No:582 Gömlek No:28577/B Fon Kodu: HAT 

Bodrum’da inşa edilip tenzili tehir edilen kalyon hakkında İbrahim Bey ile Mehmed 
kalfanın arizasının takdim kılındığına dair Osman mührüyle Kaptan Paşa’ya. 

Tarih: 29/Z /1247 
(Hicrî) (M. 1832) 

Dosya No:597 Gömlek No:29292 Fon Kodu: HAT 

Eski havuzun tamiri ve tersane gözlerinin inşası için hayli para lazım olduğu ve 
Bodrum’dan gelen harab kalyonun tamir veya fesholunması hakkında. a.g.y.tt 

Tarih: 29/Z /1247 
(Hicrî) 

Dosya No:574 Gömlek No:28127/B Fon Kodu: HAT 

Bodrum’da yapılan kalyonun İstanbul’a getirilmesi için yüz nefer Gabiyar ile üç yüz 
bahriye efradı gönderildiğine dair Mehmed Tahir mührü iledir. a.g.y.tt 

Tarih: 29/Z /1248 
(Hicrî) (M. 1833) 

Dosya No:574 Gömlek No:28130 Fon Kodu: HAT 

Denizli Voyvodası Osman Ağa’nın Bodrum’da yaptırmakda olduğu kalyonun teçhizi için 
Tersane’ye Patrona Kaptanı Ömer Bey ile elli bahriye neferi gönderileceği. a.g.y.tt 



236

Tarih: 11/B /1248 
(Hicrî) 

Dosya No:350 Gömlek No:19809 Fon Kodu: HAT 

Alınan malumata göre Mısır Serdarı İbrahim Paşa’nın Konya’ya tecavüzünden sonra 
Mehmed Ali Paşa’nın Mısır’dan yirmiden mütecaviz tüccar sefineleriyle on altı bin 
kadar askeri Bodrum ve İstanköy taraflarına çıkaracağına dair. 

Tarih: 11/Ş /1248 
(Hicrî) 

Dosya No:362 Gömlek No:20125 Fon Kodu: HAT 

Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa’nın tüccar sefineleri ile İskenderiye’ye asker ve mühimmat 
ile Antalya, Bodrum ve İstanköy taraflarına asker çıkaracağı Antalya mutasırrıfı tarafından, 
üç bin asker de Tarsus tarafına çıkaracağı Rodos mutasarrıfı tarafından bildirildiği ve 
Girid’in Sude limanında Mısırlıların dört kayak altı fırkateyn ufak tefek yirmi kadar sefine-
leri olduğu ve Mısırlılar tarafından tasallut vukuunda müdafaa olunacağı. 

Tarih: 29/Z /1248 
(Hicrî) 

Dosya No:349 Gömlek No:19775/F Fon Kodu: HAT 

Beş kaza ağaları Meğri Limanı’nı muhafaza edeceklerinden muhafız olarak Tavaslı 
Osman Ağa’nın tayin olunduğu ve Marmaris ve Meğri limanları muhafızlarının ordu 
memuriyetinden afvolundukları ve Bodrum’da inşa ettiği gemiyi bırakmayup bitirmesi 
ve tekidi havi tahrirat yazılması hakkında. a.g.y.tt 

Tarih: 29/Z /1249 
(Hicrî) (M. 1834) 

Dosya No:573 Gömlek No:28089 Fon Kodu: HAT 

Bodrum’da inşa olunan altmış üç zira (47 m.) kalyon Tersane’ye gelmiş olduğundan bir 
isim verilmesi hakkında Tersane Emini Ali mührü ile. a.g.y.tt 

Tarih: 29/Z /1249 
(Hicrî) 

Dosya No:541 Gömlek No:26722/A Fon Kodu: HAT 

Padişah tarafından İstanbul’a davet edildiğinden dolayı teşekkürü ve Bodrum sahasında 
kalyon inşası af olunduğundan, alacakları olan sekiz yüz küsur keseyi Tersane 
Hazinesi’ne teberru ettiklerini ve uhdelerindeki Menteşe mütesellimliği ile Denizli has 
voyvodalığı vazifelerini ifa ettikleri müddetçe senevî üç yüz kese vermekle beraber sair 
hidematta da bulunacakları. a.g.y.tt 

Tarih: 29/Z /1249 
(Hicrî) 

Dosya No:541 Gömlek No:26722 Fon Kodu: HAT 

İrade-i Seniyye ile İstanbul’a celb edilen Tavaslı Osman Ağa’nın oğlu Mehmed Ağa’nın 
Bodrum sahasında kalyon inşasının affına teşekküren evvelce yaptıkları kalyon mesari-
finden alacakları olan sekiz yüz küsur keseyi Tersane Hazinesi’ne teberru ettiklerini ve 
Menteşe mütesellimliğiyle Denizli hassı voyvodalığı pederine ihale olduğu takdirde senevî 
üç yüz kese vermekle beraber hidemat-ı sairede dahi bulunacaklarını ifade ettiği. a.g.y.tt 

Tarih: 29/Z /1250 
(Hicrî) 

Dosya No:578 Gömlek No:28325 Fon Kodu: HAT 

Menteşe mütesellimi Tavaslı Osman Ağa tarafından Bodrum’da inşa olunan kalyon hakkında 
vürut eden evrak ve serasker paşaya gelen tahriratın huzura takdim olunduğu. a.g.y.tt 
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Tarih: 29/Z /1250 
(Hicrî) 

Dosya No:573 Gömlek No:28120/B Fon Kodu: HAT 

Bodrum’da inşa ettirdiği kalyonu İstanbul’a gönderdiğine dair Osman mührü ile 
seraskere yazılmıştır. a.g.y.tt 

Tarih: 29/Z /1250 
(Hicrî) 

Dosya No:573 Gömlek No:28120/A Fon Kodu: HAT 

Bodrum’da inşa ettirdiği kalyonu İstanbul’a tahrik ettiğine dair Osman Mührü ile Sa-
daret kethüdasına yazılmıştır. a.g.y.tt 

Tarih: 29/Z /1253 
(Hicrî) 

Dosya No:454 Gömlek No:22444 Fon Kodu: HAT 

Tunus Feriki Mustafa Paşa’ya ibka emirini götüren tersane kapdanlarından İbrahim 
Bey’in adamının bindiği sefine direksiz kalmasına mebni, padişah için getirmekde 
olduğu on atla Bodrum’a çıkdığı hakkında İbrahim Bey’den gelen muhareratın irsal 
kılındığına dair. a.g.y.tt 

 Tarih: 29/Za/1300 
(Hicrî) (M. 1883) 

Dosya No:20 Gömlek No:6 Fon Kodu: 
Y..PRK.ASK. 

Bodrum’da batırılan Donanma-yı Hümayun hazinesinin avcılarca bulunması haberi 
üzerine gerekli koruma tedbirlerinin alınması. 

Tarih: 04/S /1312 
(Hicrî) 

Dosya No:268 Gömlek No:54 Fon Kodu: 
DH.MKT. 

Edirne Merkez Hapishanesi’ndeki tutuklu ve mahkumların isdiham ve kolera hastalığı sebebi-
yle Bodrum Kürek Merkezi’ne nakledilmeleri hususu ve gerekli bilgileri ihtiva eden defterin 
tanzim edilerek ilgili makamlara göndermesi hususunun Edirne Valiliği’ne bildirilmesi. 

Tarih: 04/S /1312 
(Hicrî) 

Dosya No:268 Gömlek No:55 Fon Kodu: 
DH.MKT. 

Haleb Vilayeti Hapishanesi’nde bulunan ve beş seneden fazla mahkumiyetleri kesinleşenlerin 
Bodrum Kürek Merkezi’ne nakilleri hususunun Haleb Vilayeti’ne bildirilmesi. 

Tarih: 08/Ş /1316 
(Hicrî) 

Dosya No:2151 Gömlek No:82 Fon Kodu: 
DH.MKT. 

Kayseri’den Bodrum’a gönderilmek üzere yola çıkarılan kürek cezasıyla mahkum olan 
mücrimlerin yol masrafları tesviye olunmaksızın Niğde’ye götürülüp bırakıldığı gibi 
hapishanenin harab olup orada kalması caiz olmadığından ve vilayet bütçesinde mücrim-
in mesarif-i sevkiyyesi olarak akçe bulunmadığından masrafların Tahsisat-ı Dahiliye’den 
tesviyesiyle senedlerinin hazineye gönderilmesi. 

Tarih: 03/Z /1327 
(Hicrî) 

Dosya No:103 Gömlek No:3 Fon Kodu: 
DH.MB..HPS. 

Bodrum kürek mevkiinde seksen kişilik yer bulunduğu, Ezin Hapishanesi’nde bulunan 
kürek mahkumlarından bir miktar mahkumun gönderilebileceğinin Adana vilayetine 
tebliğ edildiği. 
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 Bodrum tersanesinde kalyon inşasının günden güne önemini yitirmesinin ardından 
tersane ince donanma sınıfındaki gemi inşasına yönlendirilmiştir. Bu sınıftaki gemilerin 
inşası günümüzde büyük bir üne sahip olan Bodrum Guleti’nin markasını ortaya çıkmıştır. 
Guletler, aynı zamanda yat olarak tanımlanmıştır. Yat kelimesi, Felemenk dilinde izlemek, 
kovalamak anlamına gelen jaghen kelimesinden gelmektedir. XVI. yüzyıldan itibaren 
jaght kelimesi ticaret, gezi veya askeri amaçla kullanılan hafif hızlı tekne anlamında 
kullanılmıştır.29 

Gulet formlu teknelerin tarihsel sürecine baktığımızda, guletlerin benzer formdaki 
yelkenlilerin gelişim sürecinden doğduğu açıklanabilir. Örneğin; şalopa30, kotra31, ketc 
ve yawl32, tırhandil33, uskuna34, brig35 gibi yelken donanımlı gemiler guletin36 doğmasını 
sağlamıştır.

29 Boğaziçi Üniversitesi Yelken Takımı Kitapçığı 1, İstanbul 2004.
30 Şalopa, küçük yelkenli ve ambarsız gemilerden olup savaş gemisi sınıfındaydı. İki direkli olup, her direğinde 

sübye denilen düz yelkeni vardı. Yaklaşık 60 civarında mürettebatı olan bu gemilerde, on iki tane top bulunurdu. 
Haberleşme amacıyla kullanıldıkları da söylenmiştir. Yine Tuna’da görev almışlardır. Brikten küçük, ateş 
gemisinden büyük olarak inşa edilmişlerdir.

31 Kotra, Avrupa kökenli bir tekne tipidir. Ahşaptan yapılan tekneler tek direkli ve ince gövdelidir. Bu tekneler 
latin yelkenlere sahiptirler. Oldukça seri ve hızlı hareket kabiliyeti vardır. Yardımcı sınıf teknelerden olan 
kotralar aynı zamanda savaş gemisi olarak da hizmet vermişleridir. Nehirlerde kullanıldıkları gibi denizlerde 
de görev yapmışlardır. Kotralarda genelde on iki top bulunmaktadır.

32 Bir ketch veya yawl tipi yelkenlilerin iki direği olduğundan, tek direkli sloop ve cutter tipi yelkenlilere göre daha 
fazla seçeneğe sahiptir. Yola (yawl) ve keç (ketch) tipi yelkenlilerin mizana yelkenleri aynı sebepten, velena 
yelkeni de kullanılır. Aslında, mizanaların bir kullanma amacı ise, yelken sisteminin rüzgar etki merkezinin 
(CE) yerinin, yelkenlinin orta yanında etkimesini sağlamaktır. Rüzgar şiddeti 6’ya ulaştığında, yalnızca mizana 
ve flok yelkeni ile 35 metre boyundaki bir ketch tipi yelkenli çok iyi kullanılabilir. Çünkü bu iki yelkenin yeri, 
yelkenlinin uçlarından itibaren eşit uzaklıkta bulunmaktadır. Bu da yelkene çok iyi bir denge kazandırmaktadır.

33 Tırhandil: dil uyumu kuralına göre tirhandil kelimesi, Grekçe üçe bir (üçte bir) anlamına gelen triakena 
kelimesinden  türetilen “trikandini”nin zaman içinde değişmesiyle ortaya çıkmıştır. Triakena yani üçte bir, 
teknenin ana yapısını bir çırpıda anlatan bir kelime. Tirhandillerin en büyük özelliği, eninin boyunun üçte 
biri olması (ustalara göre daha fazlası bile olabiliyor), bunun yanı sıra baş ve kıçının benzer biçimde, ay 
şeklinde bodoslamaları, geniş bir karna, yuvarlak gövdeye sahip bulunması diğer önemli özellikleri.  Alçak 
ve kavisli yapısı teknenin güzelliğine güzellik katarken onu denizci de yapıyor. Genelde tek direkli olan 
tirhandiller başlangıçlarında yer alan Latin yelken donanımlarını günümüzde randa ve marconi donanımlara 
bırakmış durumda. Bodrum civarında yapılan, denizlerimize has bir teknedir. İki direkli ve cıvadralı olur. Latin 
yelkenlidir. Tekne gaga burunlu ve kepçe kıçlıdır. Geniş bir tekne içi kapasitesi bulunur. 

34 Uskuna,  Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde kullanılmış olup son makineli döneme kadar kullanılmış olan, 
yelkenli gemilerin son evresine yetişmiştir. Yaklaşık 20 m. uzunluğunda olan uskunalar, askeri amaçlı olduğu 
kadar ticari amaçlı da kullanılmışlardır. Pruva direğinde kabasorta yelkeni, diğer arkadaki yelken aksamı olarak 
ise randa yelkeni yer almaktadır. En önemli özelliklerinden birisi iki direğindeki yelken donanımlarının farklı 
olmasıdır. Ahşaptan inşa edilmiş olan uskunalarda, baş ile kıç şekilleri tam anlamıyla bir bütünlük sağlamadığı 
görülebilir. Asıl görevleri askeri amaçlı olan bu tip gemilerde sancak ve iskele taraflarında topları bulunur.

Tarih: 10/Ca/1334 
(Hicrî) 

Dosya No:12 Gömlek No:46 Fon Kodu: 
DH.EUM.3.Şb 

Bodrum Tavşanburnu mevkiinde görülen kayıklardaki eşkıyanın gönderilen kuvvetlerle 
karaya nakledilip dağıtıldığı. 
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 Bodrum’da gemi inşa faaliyetleri XX. yüzyılın başlarından itibaren kısıtlı imkanlarla 
yürütülmeye çalışılmıştır. Bu dönemde bilinen ünlü tekne imalatçıları Naimi’nin Mehmet, 
Ziya Usta (Güvendiren), Mehmet Özyurt, Mustafa Denizaslanı, Ali Kemal Denizaslanı, 
İbrahim Dayı ve Erol Ağan söylenebilir. Bodrum Guleti formunun doğmasına yaptıkları 
katkılar esirgenemez.

 Bu dönemde aynı zamanda ekonomik anlamda katkı sağlayan sünger avcılığı ve 
Akdeniz çanağındaki zengin sünger popülasyonlarının varlığı Bodrum’u bu konuda da üne 
kavuşturmuştur. Her ne kadar zahmetli bir meslek olsa da zamanla mavi yolculuk güzergâhları 
ortaya çıkmıştır. Halikarnas Balıkçısı’nın Bodrum’daki halkın sosyo-ekonomik yapılarını 
yansıtan romanlarında da mavi yolculuk kavramının şemsiye altında deniz turizmi Bodrum 
için var olmaya başlamıştır. Bu dönemde Azra Erhat ve Selahattin Eyüboğlu mavi yolculuğu 
daha geniş kitlelere yaymayı başarmışlardır.

35 Brig, bu gemiler makineli gemilere geçmeden önceki dönemin en hızlı savaş gemisidir. Brigler ambarsız veya 
tek ambarlı şekilde inşa edilmişlerdir. 8 top ile 22 top taşıyan örnekleri mevcuttu. Yelkenli brigler, iki direkli ve 
iki direğinde kabasorta yekeni bulunmaktadır. Bu gemiler içerisinde Mektep-i Bahriye’de eğitim gemisi olarak 
kullanılan Nüvudu Fütuh isimli olanı da vardı. Bu gemi Sinop faciasını İstanbul’a haber veren gemiydi. Brig 
sınıfı tekneleri aslında Osmanlı donanmasına kazandıran yabancı mühendislerdir.

36 Gulet, genelde iki direkli olup; pruva direği tam armalı, grandi direği randa ve pik (sübye) yelkenli olup, iki 
direk arasına yan yelkenleri (velena) açılan yelkenli tekne tipidir. Bu tarif bize guletin bir arma tipi olduğunu 
ima eder. Gulet kelimesi, kimine göre Fransızca’dan, kimilerine göre İtalyanca’dan gelmektedir. Denizcilik 
lügat ve kitaplarına baktığımızda; guletin İtalyancası “goletta”, İngilizce karşılığı ”schooner”, Hollandaca 
ve Almancası “schoner”, İspanyolca’da “escuna”, Fransızca’da “goélette”, Danimarkaca’da “skonnert”, 
Portekizce’de “escana”, Arapça’da “galyün”, Yunanca’da “skuna”dır. Büyük bir olasılıkla, gulet dilimize 
İtalyanca’daki “goletta” sözcüğünden gelmiştir. Bu görüşe göre ilk guletlerin yapımına İtalyanlarca başlandığı 
ve bunun 1800’lü yıllara kadar dayandığı rivayet edilmektedir. Gulet sınıfı teknelerin silah donanımları yaklaşık 
olarak korvet tipi teknelerinkine benzemektedir. Baltık ülkeleri donanmalarında ana direğin önüne ağır bir 
havan topu yerleştirilerek kullanılmışlardır. Aldığı görevler olarak korvet, uskuna ve brik sınıfı teknelerinkiyle 
yaklaşık olarak aynıdır.
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SONUÇ

 Konumu itibariyle Ege ile Akdeniz’in buluşma noktası sayılabilecek bir yerde 
bulunan deniz ticaret yollarının üzerinde önemli bir liman kentidir, Bodrum. Korunaklı 
olması nedeniyle ticaret gemilerinin sıklıkla uğradığı bu liman kenti yıllar boyunca çeşitli 
toplumlara hizmet vermiştir.

 Osmanlı zamanında gemi inşasına verilen önemle birlikte Bodrum Tersanesi adını 
duyurmuş, inşa olunan sağlam kalyonların yarattığı ün ile günümüzdeki engin denizcilik 
mirasına zenginlik katmıştır. İstanbul’daki Tersane-i Amire’nin gözetiminde hizmet veren 
ve bölgenin çeşitli yerlerinden getirilen gemi inşa ustalarıyla, işçilerinin büyük gayretleri 
sonuncunda birçok gemi denize indirilmiştir. Ege adalarının yakın olması nedeniyle 
denizcilik konusunda çeşitli paylaşımlarda bulunan Bodrum tersanesi hem gerekli ham 
madde, hem de işgücü yönünden pek sıkıntı çekmemiştir.

 Giritli gemi inşa ustalarının Osmanlı döneminde Bodrum’da görev aldığı söylenebilir. 
Geçmişten kazandığı bu deneyimlerin yarattığı gemi inşa faaliyetleri günümüzde özellikle 
gulet yapımında kendini ispatlamaktadır. XX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren tersaneler 
daha küçük boyda gemi inşa çalışmaları yapmışlardır. Bu dönemde yetişmiş olan Türk 
ustalar tirhandil ve gulet yapımında büyük ustalıklarını göstermiş, bildiklerini çıraklarına 
öğreterek günümüzde milyon dolarların döndüğü önemli bir sektörü sahiplenerek Bodrum 
ekonomisine güç katmışlardır. Mavi Yolculuk adı verilen deniz turizminin başlangıç 
noktasında bulunan Bodrum, rakip ülkelerle hem inşa hem de turizm kalitesi açısından 
kıyaslandığında ilk sıralarda bulunmaktadır.
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Piri Reis’in Haritalarında...

Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye kitabında Sardunya haritası.
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 Turgut Reis’in izinde...

SARDUNYA: 

Sardunya, Turgut Reis’in birçok akına maruz kalmıştır. Reis’in adanın 
çeşitli yerlerine yaptığı bilinen taarruzları 1550, 1552, 1553, 1555 ve 1563 
yıllarındadır.
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TURGUTREİS KASABASI’NIN COĞRAFYASI

İbrahim GÜNER *

 Özet

 Turgutreis (1972’ye kadarki adıyla Karatoprak), Ege Bölgesi’nde, Muğla 
İli’ne bağlı Bodrum İlçesi’nin bir beldesidir. Coğrafi konum olarak Anadolu’nun 
güneybatısında yer alan Bodrum Yarımadası’nın en batısındadır. Bodrum kentine 
uzaklığı 18 km’dir. 20 bine yaklaşan nüfusuyla Bodrum’dan sonra ilçenin ikinci 
büyük yerleşim yeridir.

 15. yüzyılda kurulduğu bilinen ve bugünkü Turgutreis’in ilk yerleşim yeri 
olan Karabağ kasabaya yukarıdan bakan tepede yer alır. Karabağ ve Akçaalan 
köyleri 1952’de birleştirilerek Karatoprak adıyla bucak haline getirilmiştir. 
1968’de Karatoprak Belediyesi kurulmuştur. 1972 yılında yapılan yerleşim yerleri 
ad değişikleri ile beldenin adı, Karabağ’da doğmuş olan büyük Türk denizcisi 
Turgut Reis’ten esinlenmeyle Turgutreis olmuştur.

 1960’ların sonlarına kadar ulaşım şartlarının elverişsizliğinden dolayı 
kapalı bir iktisadi yapıya sahip olan Turgutreis, Bodrum Yarımadası’ndaki turizm 
potansiyelinin fark edilmesiyle hızla değişmeye başlamıştır. Geçmişte su ürünleri 
avcılığı ve tarım halkın temel geçim kaynakları iken, 1970’li yıllardan itibaren 
turizm en önemli gelir kaynağı haline gelmiştir. Böylece yörede, son 30-40 yıl 
içinde başlayan ve giderek artan bir ivmeyle dönüşen sosyo-ekonomik yapı, 
geçmişin Karatoprak Köyü’nü günümüzün Turgutreis Beldesi haline getirmiştir. 
2003 yılında yat limanının hizmete girmesiyle beraber kasaba daha da canlanmıştır. 
Günümüzde Turgutreis’in yaz sezonundaki nüfusu, yerleşik nüfusuna göre 5-6 
katı bir artış göstererek 100 bini aşmaktadır. Meltem rüzgarlarına açık bir yöre 
olmasından dolayı devamlı serin havası, çok çeşitli ve kaliteli otelleriyle Turgutreis 
son yıllarda Bodrum’a alternatif bir turizm merkezi olma yolundadır.

Anahtar Kelimeler:  Turgut Reis, Karabağ, yat ve kıyı turizmi, yat limanı, deniz 
gümrük kapısı, Günbatımı Plajı.

* Prof. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı.



245

THE GEOGRAPHY OF THE TOWN OF TURGUTREIS

İbrahim GÜNER

 Abstract

 Turgutreis (called “Karatoprak” till 1972) is a small town of Bodrum of the 
province of Muğla located in the Aegean region. Geographically located in the 
southeast of Anatolia, it lies in the furthest west of Bodrum Peninsula. Turgutreis 
is 18 km distance to Bodrum, and comes as the second biggest settlement after 
Bodrum with a population of about 20.000.

 Karadağ, known as the first settlement place of today’s Turgutreis and whose 
history goes back to the 15 century is located on the hill overlooking the town in 
question. In 1952 Karabağ and Akçaalan villages were merged into a town then-
called Karatoprak. Karatoprak Municipality was founded in 1968. According to the 
changes of the settlement names in 1972 town’s name was changed into Turgutreis 
by being inspired by the greatest Turkish seaman Turgut Reis, who was born in 
Karabağ.

 Having a closed economic structure till up to the 1960s due to deficiencies 
in transportation, Turgutreis began to bloom economically upon the discovery 
of its potential in tourism. While local people were engaged in fishing, sponge 
fishing, vegetable gardening, citrus fruits and stockbreeding in the past, tourism 
has become an important source of income since the 1970s. A socio-economic 
structure, formed as a result of this rapid change within the last 30-40 years with 
an increasing momentum transformed the then village Karatoprak into today’s 
town of Turgutreis. Today there are a very modern marina and a customs office 
in the town. Marina has brought liveliness in the area. The population in summer 
amounts to 100.000 with the addition of tourists all around the world. Moreover, 
the cooling breeze in the hot summer days and well-equipped and quality hotels 
helped Turgutreis become an attraction center next to Bodrum.

Key Words: Turgut Reis, Karabağ, yacht and coastal tourism, marina, sea customs 
Office, Günbatımı Beach.
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TURGUTREİS KASABASI’NIN COĞRAFYASI

İbrahim GÜNER

 Konumu ve Doğal Çevre Özellikleri

 Turgutreis, Ege Bölgesi’nde, Muğla İli’ne bağlı Bodrum İlçesi’nin bir beldesidir. 
Coğrafi konum olarak Anadolu’nun güneybatı uç noktasındaki Bodrum Yarımadası’nın en 
batısında yer alır (Harita 1). Bodrum’a uzaklığı 18 km’dir. Yaklaşık 14,5 km²’lik yüzölçümüne 
sahip olan belde arazisi; batıda Ege Denizi suları, kuzeyde Peksimet, kuzeydoğuda Dereköy, 
doğuda İslamhaneleri, güneyde Akyarlar köylerinin arazileri ile çevrilidir. 20 bine yaklaşan 
nüfusuyla ilçe merkezinden sonra Bodrum Yarımadası’ndaki ikinci büyük yerleşim yeridir 
(Fotoğraf 1). Turgutreis Belediyesi’nin yetki alanı içerisinde bulunan bu dört köy mücavir 
alan olarak kabul edilmiştir. Kasabaya “Turgutreis” adı, 16. yüzyılda burada doğan aynı 
isimdeki büyük Türk amirali Turgut Reis’in anısına verilmiştir.

 

Harita 1: Bodrum Yarımadası’nın Lokasyon Haritası

  Bodrum Yarımadası’nın adeta giriş kapısı durumunda olan kasaba kıyılarının batı 
açıklarında irili ufaklı birçok küçük ada ve onların ötesinde Kos (İstanköy) ve Kalimnos 
gibi Yunan adaları yer alır. Ülkemiz karasuları içinde bulunan bu adacıkların başlıcaları 
arasında Yassıada, Çatalada, Topanada, Çoban Adası, Tüllüce Adası, Sarıada ve Çavuş 
Adası sayılabilir.
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 Bunlardan Çatalada (eski adı Volo), Bodrum Yarımadası etrafında bulunan adalardan 
Karaada’dan sonra en büyük ikinci adadır. Turgutreis sahilinin 3 km kadar açığında ve tam 
karşısında yer alır (Fotoğraf 2). Üzerinde herhangi bir tesis ve yerleşim yeri bulunmamaktadır. 
Ada, önemli dalış yerlerinden biridir. Özellikle tüplü dalış için uygundur. Adanın üzerinde 
üç adet tepe bulunur. Bir de alçak boyun vardır. Burası teknelerin konakladığı kısımdır. 
Ada önceleri korsanların uğrak yeri iken günümüzde daha çok hayvancılık yapılıyor. Tekne 
turları için önemli duraklardan biridir.

 Çatalada’nın güneyinde yer alan Yassıada, 200 X 250 m ölçülerinde ve yüksekliği 
en fazla 11 m olan küçük bir adadır. Bu küçük adanın güneybatı ucundan güneydoğu 
yönünde 200 m kadar uzanan bir sığlık bulunmaktadır. Deniz yüzeyinin 2-3 m altında olan 
bu sığlık gemiler için büyük tehlike oluşturmaktadır. Geçmiş yıllarda birçok tekne buralara 

Fotoğraf: Turgutreis’in genel görünümü (Kaynak: http://www.panoramio.com/photo/3837560).

Fotoğraf 2: Çatalada’nın Turgutreis’ten görünüşü.
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çarpıp batmışlardır. 4. ve 16. yüzyıllar arasında toplam 16 geminin battığı bilinen Yassıada 
dalış turizmine açılmıştır. Böylelikle dalgıçlar kazı çalışmaları yapabilmektedir. Bodrum 
Sualtı Arkeoloji Müzesi’nin açılmasına sebep olan ilk sualtı arkeolojik kazıları bu bölgede 
yapılmıştır.

 Turgutreis Belediyesi ve mücavir alanının toplam kıyı uzunluğu yaklaşık 38,2 km’dir. 
Beldenin batı kıyıları oldukça düz olup sadece ovanın sahil kesiminde plajlar bulunmaktadır. 
Turgutreis sahilleri, Bodrum Yarımadası’nda günbatımının en güzel izlenebileceği 
mekanlardan birisini oluşturmaktadır (Fotoğraf 3).

 Turgutreis Belediyesi mücavir alanında bulunan Akyarlar ve İslamhaneleri 
köylerinin kıyıları ise burada dağlar denize dik uzandığı için oldukça girintili çıkıntılıdır. 

Burada kıyı ve yat turizmi açısından oldukça faal olan birçok koy ve plaj bulunmaktadır. 
Yörede “bük” olarak adlandırılan bu koylar doğudan batıya doğru sırasıyla Bağla, Aspat, 
Karaincir, Kefaluka, Akçabük, Meteoroloji ve Palamut’tur. Kemer sahili ise yörenin en güzel 
plajlarından birine sahiptir. Bol rüzgar alan yöre koy ve plajları, sörf, parasailing1 ve su 
kayağı için oldukça uygun koşullara sahiptirler. Bodrum Yarımadası’nın İstanköy Adası’na 
en yakın yeri olan Akyarlar Burnu, bu adaya üç deniz mili uzaklıkta bulunmaktadır.

 Turgutreis yöresi, topografik olarak, batıda Ege Denizi’ne açılan, diğer taraflarından 
ise tepelik alanlarla kuşatılmış tabak şekilli bir çukurluk görünümündedir. Bu çukurluğun 
tabanı, çevredeki volkanik kökenli tepelik alanlardan kaynaklarını alan Akardere’nin ve 

Fotoğraf 3: Turgutreis’te gün batımı (Kaynak: http://www.akcayda.com/YoreTanitim/34-turgutreis)

1 Paraşütlü kişilerin su motorlarınca çekildiği havacılık sporu.
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başka birkaç küçük derenin taşıyıp biriktirdiği alüvyonların dolmasıyla oluşmuş genişçe bir 
ovayla kaplıdır. Bu düzlüğün çevreleyen dağların başlıcaları arasında Doru Dağı (350 m), 
Ezedin Dağı (390 m), Göktepe (314 m), Çilek Dağı (391 m), Karakuzu Dağı (448 m) ve 
Karakaya Dağı (419 m) sayılabilir. Kadıkalesi’nin güneyinde, kalkerlerden yapılı bir kütle 
olan Bozdağ yükselir.

 Turgutreis ve çevresinde devamlı akışlı dere yoktur. Ova çevresindeki tepelik 
alanlardan kaynaklarını alan ve kışları yağışlarla akan kuru dereler mevsimsel yağışlara 
bağlı olarak su drenajını sağlamaktadır. Bu derelerin başlıcası ise Akardere’dir. Turgutreis, 
Bodrum Yarımadası’nın genelinden farklı olarak yer altı suyu açısından zengin bir yöredir.2 
Burada halen içme ve kullanma suları büyük ölçüde yer altı suyundan sağlanmaktadır. 
Ancak, yeraltı suyunun kalitesi aşırı çekim nedeni ile gittikçe tuzlanmakta ve bozulmaktadır. 
Özellikle, nüfusun aşırı yoğunlaştığı turizm sezonunda, su tüketimi aşırı derecede artmakta 
ve yeraltı su kaynakları yetersiz kalmaktadır. Bodrum Yarımadası’nın içme ve kullanma 
suyu probleminin çözümü için DSİ’nin başlatmış olduğu, “Bodrum Yarımadası Acil İçme 
Suyu Projesi”nin 2011 yılı içinde tamamlanması hedeflenmiştir.

 Bodrum Yarımadası, Batı Akdeniz havzasında yer almaktadır. Bu bölgede yazları 
sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı olan Akdeniz iklimi egemendir. Bodrum Meteoroloji 

Fotoğraf 4: Doru Dağı, Tezek Tepesi ve Kuşsivrisi Tepe’nin genel görünüşü
(Kaynak: http://www.tripadvisor.com.tr/Tourism-g298664-Turgutreis_Bodrum_ Peninsula_Mugla_

Province_Turkish_Aegean_Coast-Vacations.html#17121219)

2 Ş. Durukan, A. H. Alpaslan, “Bodrum Yarımadası’nda İçme ve Kullanma Suyu Çalışmaları”, Bodrum 
Yarımadası Çevre Sorunları Sempozyumu (15-19 Şubat 1998), Bildiriler Kitabı, ISBN 975-441-138-7, İzmir 
1998, s. 126.
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İstasyonu’nun verilerine göre (1975-2008 dönemi ortalaması), yörede yıllık ortalama yağış 
669 mm, yıllık ortalama sıcaklık 19,0 ºC, ortalama nispi nem % 59 olmaktadır. Bodrum’da 
kar yağışına rastlanmamış ancak aralık, ocak ve şubat aylarında sıcaklığın 0º C’nin düşmesi 
sonucu ender de olsa donlu günlere rastlanmıştır.

 Bodrum’da minimum nispi nem değerleri % 2 (nisan) ile % 10 (kasım) arasında 
değerler gösterir. Aylık ortalama nispi nem değerleri ise %69,6 (aralık) ile % 49,9 (temmuz) 
arasında değişmektedir. Turizm faaliyetlerinin yoğunluk kazandığı mayıs-eylül döneminde 
ortalama nispi nem değerleri % 53,9’a, yaz mevsiminde % 51,6’ya geriler. Yani, Bodrum’da 
mayıs-eylül döneminde ve yaz aylarında ortalama nispi nem değerleri % 70’ten az olup, 
turizme uygun değerler gösterir.

 Güney Ege kıyılarında yer alan Bodrum’da kuzey sektörlü rüzgarlar, yazın genellikle 
açık hava (düşük bulutluluk) koşullarına yol açarlar. Kuzeyden güneye, yani git gide daha 
sıcak alanlara doğru estiklerinden, hava kütlelerinin taşıdığı su buharı doyma noktasından 
uzaklaşır ve bu nedenle de çoğunlukla yağış getirmezler. İlk Çağ’dan beri gemilerin 
seferlerine çok yardım etmiş olan bu hava akıntısına “eteziyen” (Yunanca bir terim olup 
Türkçesi “meltem”dir) denir. Yaz mevsiminde eteziyen rüzgarları, deniz ve karaların farklı 
ısınmasından dolayı, topografyanın da etkisiyle doğrultusunu ve düzenini kaybederek, bir 
çeşit kara-deniz meltemi halini alırlar. Yörede bu rüzgarlar, yazın çoğu günler durgun bir 
sabah vaktinden sonra esmeye başlayarak, öğleden sonraları kuvvetlenmekte akşamları 
güneşin batmasıyla hafifleyip kesilmekte ve estiği zaman serinletici bir etki yapmaktadır. 

 Bodrum Meteoroloji İstasyonu’nun verilerine göre (40 yıllık ortalama), yöre 
kıyılarında yıllık ortalama deniz suyu sıcaklığı 19,4 °C’dir. Sevilerek yapılan deniz banyosu 
için en uygun günlük ortalama hava sıcaklıkları 20-28 °C, deniz suyu sıcaklıkları 22-25 °C 
olarak alınırsa3, yörede yüzme sezonu 27 Haziran ile 9 Ekim tarihleri arasında kalan 105 
günlük süreyi kapsamaktadır. Bununla birlikte, hava sıcaklığının, deniz suyu sıcaklığından 
daha fazla olduğu ve deniz banyosu için ekstrem eşik değerler olarak kabul edilen 18-28 
°C’ler arasındaki sıcaklık değerleri esas alındığı taktirde4, denize girme süresi, 1 Mayıs ile 9 
Aralık tarihleri arasında olmak üzere, toplam 223 günü bulmaktadır. Bodrum’da Temmuz ve 
Ağustos aylarının aşırı sıcak geçmesi, deniz turizmi açısından olumsuzluklar yaratmaktadır. 
Ancak Turgutreis yöresi batı rüzgarlarına açık olduğu için yazın en sıcak zamanlarında bile 
nispeten rüzgar alır. Dolayısıyla burada bunaltıcı yaz sıcaklıklarının etkisi daha az hissedilir.

 Bodrum Yarımadası genelinde eylül ve ekim aylarında deniz banyosu için daha 
uygun klimatik koşullar ortaya çıkmaktadır. Çünkü bu dönemde, aşırı sıcaklıklar azalmış 
ve deniz suyu biraz daha ılınmıştır. Bundan dolayı Bodrum kıyıları, “sarı yaz” denen eylül-
ekim aylarında da çok sayıda turist çekmeye devam etmektedir.

 Turgutreis çevresi temel olarak Akdeniz elementlerinden oluşan karakteristik Akdeniz bitki 
örtüsüne sahiptir. Kıyı yakınlarında ve daha iç bölgelerde bitki örtüsü içinde en yaygın 
topluluğu çeti (Latincesi Sarcopoterium spinosum) oluşturur. Bazı yerlerin tamamen bu 
bitkilerle kaplı olduğu görülür ve buralarda başka bitkilere çok az rastlanır. Bitki örtüsü 
içinde bundan başka sakız ağacı (Pistacia lentiscus), kermes Meşesi (Quercus coccifera), 

3 Koçman, A., Ege Ovalarının İklimi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay.  No: 73, İzmir 1993, s. 132.
4 Koçman, A., a.g.e., s. 132.
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pırnal meşesi (Quercus ilex), mazı meşesi (Quercus infectoria), palamut meşesi (Quercus 
ithaburensis) menengiç (Pistacia terebinthus), defne (Laurus nobilis), adaçayı (Salvia 
fruticosa), laden (“keçisakalı” da denilir; Cistus creticus), karabaş lavantası (“karan” olarak 
bilinir; (Lavandula stoechas), kantron (halk arasında “sarı piren” olarak da bilinir; Hypericum 
empetrifolium), deli kenker (“şevket-i bostan” olarak da bilinir; Onopordum myriacanthum), 
sarıpapatya (Chrysanthemum Coronarium L.), kapari (halk arasında “gebereotu” olarak da 
bilinir), kekik (Thymus), mersin (Myrtus communis), zakkum (Nerium oleander), hayıt 
(Viyex agnus castus) gibi bazı bitkiler göze çarpar.5 

 Turgutreis ve Çevresinde Yerleşmenin Gelişimi

 Türkler Öncesinde Yerleşme

 Eski adı Halikarnasos olan Bodrum’un tarihi Akdeniz ile Ege’nin birleştiği noktada 
olmasından ötürü çok eskiye dayanmaktadır. Yörenin en eski yerleşim yeri Torba-Gündoğan 
yolu üzerinde bulunan Peynir Çiçeği Mağarası’dır. Mağara içinde yapılan kısa bir araştırma 
sonucu Kalkolitik Çağ’a kadar inen buluntulara rastlanmıştır. Bu da yarımadanın Kalkolitik 
Çağ’dan beri iskan edildiğini göstermektedir. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’nde bulunan 
eserler yöredeki yerleşimin M.Ö. 5000 yıllarına kadar indiğini göstermektedir.6 

 Yörenin en eski halkı Lelegler ve Karlardır. Homeros’un (M.Ö. 9. yüzyıl) destanlarında 
Yunancadan farklı bir dili kullandıkları ve Asya kökenli oldukları açıkça belirtilen bu 
topluluklar hakkında çeşitli söylentiler vardır. Üzerinde en fazla fikir birliğine varılan, 
bir zamanlar Girit’in efsanevi kralı Minos’un egemenliğine tabi olarak adalarda yaşayan 
Leleglerin, Batı Anadolu’ya göçtükten bir süre sonra, iç kısımları da ele geçirip buralara 
yerleşmelerinden itibaren Karlar olarak isimlendirildiğidir.7 Bu nedenle Anadolu’nun 
güneybatısında yer alan ve Bodrum Yarımadası’nı da kapsayan bölgeye “Karia” (Karya) 
denilmiştir.8 Leleg yerleşmelerinin sadece Bodrum Yarımadası’nda yer aldığını, bütün 
Karia’ya yayılmamış olduğunu antik kaynaklardan edindiğimiz bilgiler ışığında söylemek 
mümkündür.

 Amasyalı ünlü Eskiçağ Coğrafyacısı Strabon’un (M.Ö. 64 – M.S. 19) aktardıklarından 
anlaşıldığı kadarıyla, Karya adı bu topraklarda yaşamakta olan Karlardan kaynaklandığı 
halde bu bölgenin bilinen ilk sakinleri Karyalılar değil, Lelegler’di. Yine Strabon’a göre, 
bugün M.Ö. 3. binyıl halkları olarak bilinen Karlarla Lelegler aynı halk değildi. Bölgeye ilk 
gelen Lelegler olmuş, daha sonra ise bu iki halk karışmıştır. Yine Strabon’a göre Lelegler, 
sonradan Karyalılarla birlikte dışarıya sefere gittiklerinde tüm Yunanistan’a dağılmışlar ve 
bütün soy yok olmuştur.9 

5 E. Tuzlacı, “Bodrum Yarımadasının Flora ve Vejetasyonu Üzerine Bazı Gözlemler”, Bodrum Yarımadası Çevre 
Sorunları Sempozyumu (15-19 Şubat 1998), Bildiriler Kitabı, 2. Kitap, ISBN 975-441-138-7, İzmir 1998, s. 580-589.

6 O. Alpözen, Antik Halikarnasos, Ankara 2000.
7 N. Gündüzalp, “Kültürel Çevre ve Bodrum Yarımadası’ndaki İlk Yerleşmeler”, Bodrum Yarımadası Çevre 

Sorunları Sempozyumu (15-19 Şubat 1998), Bildiriler Kitabı, ISBN 975-441-138-7, İzmir 1998, s. 207.
8 Karya adı, Karlar ve Lelegler gelmeden önce bu toprakların yerli halkı olan Luvilerin dilinde “uç ülke”, “sarp 

ülke” anlamına gelen “karuwa” sözcüğünden kaynaklanmıştır.
9 Strabon, Antik Anadolu Coğrafyası, XII-XIII-XIV, (çev. Adnan Pekman), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 

2000, XIII.1.58.
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 Büyük İskender’in Asya seferine katılmış olan tarihçi-yazar Kallisthenes (M.Ö. 370-
327) Leleglerin etnik ve sosyal yapıları bakımından Karlardan farklı olduklarından söz eder. 
Roma çağı tarihçileri Lelegleri Karların devlet köleleri olarak gösterir ve onların savaşçıları 
olarak bahsederler (tıpkı Spartalıların Helotları gibi -Antik Çağ’da Sparta’da köle askerlere 
“Helot” denirdi). Diğer taraftan Kallisthenes Leleglerin Anadolu kökenli olduklarını ve 
buradan Yunanistan’a göçtüklerini yazıyor. Araştırmacı ve dilbilimci Sevoroskins Leleg 
kelimesinin Anadolu’nu en eski dili olan Luvice “Lulaki” (barbar) kelimesinden geldiğini 
söyler.10 

 M.Ö. 1500 ile M.Ö. 400 yıllarına kadar varlıklarını sürdüren Leleglerin Halikarnasos 
Yarımadası’nda sekiz kent kurdukları bilinir. Bunlar; Eski Myndos (bugünkü Kadıkalesi), 
Termera (Turgutreis Beldesi-Asarlık mevkii), Uranium/Ouranion (Geriş Köyü-Burgaz 
Tepesi), Telmissos (Gürece), Madnasa (Aşağı Gölköy), Side (Dağbelen), Pedasa (Konacık 
Beldesi-Gökçeler mevkii) ve Syangela’dır (Yalıçiftlik Beldesi-Alazeytin mevkii). Bunlardan 
sadece Syangela Halikarnasos’un doğusunda kalır, diğerleri batı ve kuzeyde yer alır. Her 
biri savunma amacına yönelik olarak, yüksek ve mümkün olduğunca bir diğerini görebilen 
tepeler üzerinde kurulmuştur. Kentlerin bu konumları, denizi ve çevre adalarını gözetlemede 
çok stratejik bir öneme sahipti. Kıyıları gözetleyen tüm Leleg kent ve kasabaları dumanla 
haberleşiyordu. Lelegler yapılarında harç kullanmadıkları için kurdukları kentlerin hemen 
tamamı zamanla yerle bir olmuştur. 

 Karya Kralı Mausolos, bu sekiz kentten altısını (Pedasa, Termera, Madnasa, Uranium, 
Telmissos ve Side’yi) Halikarnasos’a taşıtır ve buralardaki yaşamı M.Ö. 4. yüzyılda 
noktalamış olur. Diğer iki şehirde, Myndos ve Syangela’da ise yerleşim alanlarını genişletir, 
yeni kamu binaları inşa ettirir ve onların varlıklarını sürdürmelerini sağlar.

 Bodrum Yarımadası’nın en önemli şehri olan Halikarnasos ise M.Ö. 2. binin 
sonlarında, Peloponnes (Mora) Yarımadası’nın batısındaki Troizen’den, Athes önderliğinde 
gelen Dor kolonistleri tarafından kurulmuştur. İlk yerleşme bugünkü kalenin yükseldiği 
yerde olmuştur. Burası eskiden bir ada idi. Adanın adının “Zephyria” olduğu bilinmektedir. 
Bu ad “batı rüzgarı” anlamındaki “Zephyros”tan gelmektedir. M.Ö. 650 yılında Megeralılar 
gelerek şehri genişletmişler, adını da Halikarnasos olarak değiştirmişlerdir.

 Halikarnasos adının, “deniz kıyısının kutlu pınar kenti” anlamına geldiği, bunun da 
bugünkü Bardakçı Koyu’nda bulunan Salmakis Çeşmesi adlı su kaynağından kaynaklandığı 
sanılmaktadır.

 Şehrin en eski geçmişi henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. Dorların 
Hexapolislerinden olan Halikarnasos M.Ö. 468’de “Deniz Birliği”nin üyesi olmuştur. 
Peloponnes Savaşları’ndan sonra Perslerin egemenliğine girmiş ancak yerli hükümdarlar 
tarafından yönetilmiştir. Karya’nın ünlü kralı Mausolos (M.Ö. 377-353) başkenti, 
Mylasa’dan Halikarnasos’a taşıyarak, buraya eskisinden daha önemli bir statü kazandırmıştır. 
Halikarnasos Kenti’nin nüfusunun bir başkent için az olduğunu gören Kral Mausolos, 
çevredeki sekiz Leleg şehrinden altısının halklarını (Eski Myndos ve Syangela kentleri 

10 http://www.bodrumbha.com/?sayfa=editorler&yaziID=140.
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dışındakiler) göçe zorlayarak Halikarnasos’ta oturmaya zorunlu tutmuştur. Halikarnasos 
savunması kolay, ticaret ve denizciliğe elverişli bir yer olduğundan hızla gelişmiştir. İstanköy 
ve Rodos’u fethetmiş, Likya’ya hakim olmuş, ağır vergiler koymuş, uzun saçları bile 
vergiye bağlamıştır. Toplanılan paralarla antik dünyanın en ünlü heykeltıraş ve mimarlarını 
Halikarnasos’a çağırmış ve şehri yeniden kurdurmuştur. Dünyanın yedi harikasından biri 
olan Mausoleum bu dönemde Kral Mausolos’un anısına kız kardeşi ve aynı zamanda karısı 
olan Artemisia tarafından yaptırılmıştır. Ancak M.Ö. 334’te Büyük İskender tarafından uzun 
ve zorlu bir kuşatma ile işgal ve tahrip edilmiş, M.Ö. 3. yüzyılda Ptolemayus’un baskısı 
altında kalmış, M.Ö. 2. yüzyılda ise kısa bir süre Rodos egemenliği sırasında yağmalanmıştır. 
Daha sonra Bergama Krallığı’na tabi olmuş ve M.Ö. 113’te Roma eyaleti haline gelmiştir.11 

 Romalı mimar Vitrivius (M.Ö. 90-20) “Mimarlık Üzerine On Kitap” adlı yapıtında 
antik Halikarnasos’un kentsel düzeni, bugün yok olmuş önemli yapıları ve yerleri hakkında 
önemli bilgiler verir. Onun aktardığına göre Halikarnasos, bir amfitiyatroyu anımsatan 
doğal bir kavis içinde kurulmuştur. En alt kısmında, liman yakınında forum yer alır. 
Mausolos, bu kavis içinde yamacın orta kısmına geniş bir yol yaptırmıştır (Bir tiyatronun 
oturma kademeleri arasındaki diazomayı anımsatan bu yol, kentin doğudaki Mylasa 
kapısını, Myndos kapısına bağlar). Yolun aşağısında, merkezi bir yerde, Dünya’nın Yedi 
Harikası’ndan biri olarak anılan Mausoleon bulunur. Yolun yukarısında tepede ise Mars 
(Ares) tapınağı vardır. Tepenin en sağında Salmakis (Bardakçı) pınarının yakınında Venüs 
(Afrodit) ve Merkür (Hermes) tapınakları bulunur. Mausolos’un sarayı ise Salmakis pınarı 
ve Venüs tapınağının solunda yer alır.12

 Halikarnasos M.S. 395 yılında Bizanslıların eline geçmiş olup bu dönemde değişen 
tarihî coğrafya şartları çerçevesinde gerilemeye başlamıştır. Müslüman denizcilerin 
Akdeniz’deki faaliyetleri çerçevesinde iyice sönmüş ve Türklerin bölgede görüldükleri 
devirde ıssız, terk edilmiş bir yer haline gelmiştir. 13. yüzyılın ikinci yarısında Menteşe 
Beyliği’nin egemenliğine girmiştir.

 1402 Ankara Savaşı’ndan sonra İzmir’deki kaleleri Timur’un ordusunca yıkılan 
St. Jean Şövalyeleri Ege’de başka bir yerde kale yapımına giriştiler. Merkezleri Rodos’ta 
bulunan Katolik mezhebinin çeşitli uluslardan savaşçı papazları olan şövalyeler, 1414-1520 
yılları arasında Halikarnasos’ta kurdukları kaleye Aziz Petrus’un adını vererek Petronium 
dediler. Bu ad, daha sonra ilçenin bugünkü adı Bodrum’a kaynaklık etti.

 İnşasında harabelerin ve Mausoleum’un taşlarının da kullanıldığı kale Haçlı ileri 
karakolu rolünü oynamış ve hatta bu sebeple yörede 16. yüzyılda başlamış olan Türk 
iskanının zarar görmesine yol açmıştır. Nihayet Bodrum, Kanuni’nin Rodos seferi sırasında 
İstanköy ile birlikte Kaptan-ı derya Palak Mustafa Paşa tarafından 1522’de Osmanlı 
hakimiyeti altına alınmıştır. Kaptanpaşa eyaletinin İstanköy sancağına bağlı bir kale olarak 
16. yüzyıl boyunca önemini korumuştur. Yüzyılın sonlarında burada görev yapan bir dizdar 
ve kırk bir kale muhafızı bulunuyordu. 17. yüzyılda bu sayı 80’e çıktıysa da 18. yüzyıl 
sonlarında 52’ye inmiştir.

11 Gündüzalp, a.g.e., s. 208. 
12 Gündüzalp, a.g.e., s. 209.
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 Turgutreis Çevresi’ndeki Antik Kentler

 Termera: Karya’daki Termera Kenti’ni Herodot anar. Strabon, Kos/İstanköy 
Adası’nın Skandaria Burnu karşısında, Terrmerion Burnu’nun bulunduğunu; “Kos 
Burnu’nun” yukarısında yani Kos/İstanköy Adası Skandaria Burnu karşısına gelen kıyının 
biraz iç ve yukarı bir yerinde, kendi çağında Terrmeron denen bir yerleşme biriminin 
olduğunu söylüyor. Bu tanımlamaya göre, Termerion Burnu, Bodrum Yarımadası’nın 
güneybatı ucundaki, bazı haritalarda Koca Burun diye adlandırılan çıkıntıdır. Oradan içeride 
ve yukarıda ise bir tek Leleg kentinin kalıntıları vardır.

 Bu alan, sözünü ettiğimiz Kuzey Burun’dan biraz kuzey ilerideki Aspat Kalesi’nden 
yarımada içine doğru yükselerek uzanan çöküntünün, yarmanın üst ucunda, Mandıra 
Köyü’nün bitişiğindeki Asarlık Tepe denen yerdedir. Terrmera adı (“Koca Yarma” 
anlamındadır), bu koca yarmaya işaret ediyor.13 

 M.Ö. 447’de Attika-Delos Deniz birliğine 2,5 talent aidat ödeyen kent muhtemelen 
yörenin en güçlü yerleşimlerinden biri olmalıdır. Tymnes isimli bir başkanın yönetimindeki 
kentin yarımadanın batı kesimini denetlediği anlaşılmaktadır. M.Ö. 6. yüzyılın sonlarında 
kent kendi adına para bastırmıştır.

 Kent halkı Mausolos Dönemi’nde zorla Halikarnasos’a yerleştirildikten sonra burası 
Mausolos ve kardeşleri tarafından bir nevi hapishane olarak kullanılmıştır.

 Diğer Leleg kentleri gibi Terrmera da savunması kolay bir tepenin üzerine kurulmuş 
iç kale ve onu çevreleyen araziyi koruyan dış surlardan oluşan tipik bir plana sahiptir. Doğu 
ve batı yönündeki iki kapıdan girilen kalenin içinde temel kalıntıları ve iki büyük sarnıç 
bulunmaktadır. Dış surların yalnızca güney köşesi ayakta kalabilmiştir.

 Aspat (Strobilos): Aspat, Eski Çağ kaynaklarında Karlarla bir tutulan ve yarımadanın 
ilk sakinleri olan Leleglerin yaşadığı ve kentler kurduğu Bodrum Yarımadası’nın güneyinde 
bugünkü Akyarlar Köyü’ndeki Aspat Koyu’na bakan tepe üzerine kurulmuştur (Fotoğraf 
5). Kentin lokalizasyonu için ilk bilgiyi Eski Çağ yazarlarında Strabon’dan ediniyoruz. 
Strabon Myndos topraklarındaki kentin Kos Adası’nın karşısında kalan Skandaria Burnu 
çevresinde kurulu olduğunu söyler. Yarımadanın en az araştırılmış bölgesinde Muğla 
Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından başlatılan çalışmalarda, Aspat Tepesi’nin kuzey 
üst yamaçlarında ve tepe çevresinde M.Ö. 7. yüzyıla kadar giden önemli kalıntılar tespit 
edilmiştir. Konik bir tepe olan Aspat Tepesi ve çevresindeki antik yerleşimler Leleg 
Dönemi’nden Orta Çağ içlerine kadar uzanan tarihsel süreçte yer alır. Aspat, Akdeniz ve 
Başkent arasında ana deniz rotasından uzak olmayan bir noktada güçlü ve ıssız bir kale; 
sığınmaya ve sürgüne uygun mevki olarak Ortaçağ boyunca önemini daima korumuş ve 
adından söz ettirmiştir.14 

 Aspat Koyu Termera Krallığı’nın ana limanı olarak kullanılmıştır.

13 Bilge Umar, Karia: Bir Tarihsel Coğrafya Araştırması ve Gezi Rehberi, İnkilap Kitabevi, İstanbul 1999, s. 143.
14 Aspat (Strobilos) ve Territoriumunda Arkeolojik Park Yönetimi ve Antik Tarım Alanlarında Argo-Turizm 

Planlaması,  Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,  http://www.aspatarkeotar.com/
aspat_tarihce.asp.
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Fotoğraf 5: Aspat’tın genel görünüşü (Kaynak: http://www.panoramio.com/photo/13336155)

 Strobilos adı15 tarihte ilk kez Bizans Dönemi’nin karanlık çağı olarak nitelendirilen 
8. yüzyıla ait kayıtlarda geçer. Daha sonra 13. yüzyıla kadar kaynaklarda sıkça zikredilen 
kent, Bizans İmparatorluğu’nun önemli bir limanı ve kalesi konumundaydı. Yerleşimden 
çok askeri önemi ile öncelik taşıyordu. Hiçbir zaman piskoposluk merkezi olmadı. Bazı 
araştırmacılar Strobilos’un çok büyük bir nüfusa da sahip olmadığını, bir şehirden çok 
büyük bir kasaba olduğunu ileri sürmektedirler. Ancak, yüzeyde halen görülebilen yoğun 
yapı kalıntıları, konik tepenin tüm yamaçlarının teraslar şeklinde düzenlenerek yoğun 
iskan gördüğünü, Strobilos’un nüfusunun hiç de azımsanamayacak boyutta olduğunu 
kanıtlamaktadır.

 Bizans Dönemi boyunca ticari bir liman ve askeri bir üs olarak kentin önemi daima 
vurgulanmıştır. Örneğin, 11. yüzyılın sonlarında Strobilos ve Phocaea (Foça), İtalyan deniz 
kolonilerinin ticaret yapmak için seçtikleri Batı Anadolu’daki en önemli iki ticaret limanı 
arasındadır. Önemli stratejik konumdaki bu kale, Bizans İmparatorluğu’nun düşmanları 
tarafından sürekli olarak kuşatılmaya çalışılmıştır.

 1154 yılında İdrisi, Strobilos’u “Astroboli” adıyla, Likya’daki Telmesos (Fethiye) ve 
Sampson (Priene) arasında küçük bir nüfusa sahip şehir olarak tanımlar.

1204 yılında başkent Konstantinopolis, IV. Haçlı seferinde Latinler tarafından işgal 
edildiğinde, Strobilos kısa süre için tamamen Latin hakimiyetine girer.16 

 Kent 1269’da Menteşe Beyliği’nin eline geçer.

15 Strobilos sözcüğü, Eski Yunancada “koni” demektir. Muhtemelen bu ad, Aspat Tepesi’nin koni biçimindeki 
görünümünden kaynaklanmıştır.

16 http://www.aspatarkeotar.com/aspat_tarihce.asp.
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 Kasabanın gelişimi Osmanlı Dönemi’nde de sürmüştür. Tüm Akdeniz kıyılarındaki 
yelkenli rotalarını tanımlayan 1521 tarihli Pîrî Reis’in Kitâb-ı Bahriye’sinde, Strobilos 
adının kısmen bozularak “Sirevalos”a dönüştüğü zikredilmektedir.

 17. yüzyılın ikinci yarısına ait Kâtib Çelebi’nin Cihannüma’sında ise Menteşe 
Eyaleti’nin 29 kazası arasında Strobilos’u “Sıravala” adı ile belirtir.

 1670 yılında buraya uğrayan ünlü seyyah Evliya Çelebi, Menteşe Eyaleti’nin 
kazalarını sayarken bu lokalizasyonu “Sıravala ya da Karabağlar” olarak Milas’ın batısında, 
Karaova’nın yakınında işaret eder. Evliya Çelebi, kaleden ve buradaki ünlü su kaynağından 
bahseder. Bu bölgeden geçen gemilerin su ikmali yaptığından, suyun çok iyi olduğundan ve 
kalitesinin uzun süre bozulmadığından söz eder.

 1890’lara tarihli Ioannes Sakellion’a ait bir dokümanda ise Strobilos, “Çıfıt Kalesi/
Yahudi Kalesi” adı ile tespit edilmiştir.

 Strobilos’un “Aspat” ismi ile anılması, 16 yüzyılda başlar; Osmanlı İmparatorluğu’nun 
son dönemlerinde buraya gelen 19. yüzyıl seyyahlarının hikayelerinde de aynı adlandırma 
ile devam eder.17 

 “Aspat” adı ilk kez Pîrî Reis’in el kitabında geçmektedir. Burada “Usput Kalesi” 
Kos Adası’nın kuzeyinde, Kumburnu’nun 3 mil doğusunda konik bir tepe şeklinde tespit 
edilmiştir. Tanımlamalarda ise bazı ayrıntılar dikkati çeker: Kalenin, denize hakim konik ve 
yüksek bir tepe üzerinde yer aldığı, yamaçta, tepenin altında yıkık binalar ve bir akarsuyun 
bulunduğu fakat kimsenin bu sudan içmediği, su ihtiyacının aşağıdaki harap yapılar arasında 
yer alan sarnıçlardan sağlandığı anlatılır. Ayrıca, limanda, kuzeydoğu rüzgarlarına karşı 
sığınmak için demir atmaya uygun yerler bulunduğu nakledilir.

 Aspat isminin, toprağı verimsiz olduğundan antik dönemde “saban sürmek için 
uygun değil” anlamındaki “aspandas” kelimesinden türetildiği sanılmaktadır.

 Myndos: Myndos sözcüğü etimoloji yönünden incelendiğinde “Ana Tanrıça’ya 
Tapınma” anlamına gelir. Aynı zamanda Luvi dilinde de buradan “Munda” olarak söz edilir. 
Ayrıca Herodot’ta da bir İlk Çağ kenti olarak ismi geçer.18 Myndos’un arkasındaki tepelerde, 
uzun burnun ucunda gümüş ocakları bulunuyordu. Daha sonra buraya verilen Gümüşlük 
ismi bu maden ocaklarından kaynaklanıyordu.

 Eski Myndos, Bodrum Yarımadası’nın batı ucunda, Kadıkalesi’nden 1 km içeride, 
Bozdağ denen tepenin üzerindedir. Doruktan bugünkü Gümüşlük Beldesi ve yarımadanın 
büyük bölümü görülebilmektedir.

 Eski Myndos’ta yapılan yüzey araştırmaları burada M.Ö. 1. bin yılın başlarından 
M.Ö. 4. yüzyıla kadar uzanan bir yerleşimin izlerini gösterir. Ancak bu kentten günümüze 
daire şeklindeki surun harap duvarları ve bir kuleden başka kalıntı ulaşamamıştır.

 Tarihi kaynaklar Halikarnas Kralı Mausolos’un Bozdağ’ın zirvesinde bulunan Leleg 
şehri Myndos’u tamamen boşalttırıp halkını bugünkü Gümüşlük’te kurduğu yeni bir klasik 
dönem şehrine iskan ettiğini anlatır. Yeni Myndos kentinin kalıntıları geçen yüzyıllardaki 

17 http://www.aspatarkeotar.com/aspat_tarihce.asp.
18 Umar, a.g.e., s. 150-151. 
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büyük depremlerin sonucunda kısmen su altında kısmen de toprak altında kalmıştır. Bu 
nedenle Yeni Myndos Kenti “Batık Şehir” olarak da anılır. Koyun girişindeki Tavşan 
Adası’na Batık Şehrin taşları üzerinden yürüyerek geçmek beldeye gelen her turistin tutkusu 
haline gelmiştir.

 Roma’nın burasını ele geçirmesinden sonra M.Ö. 197’de Rodos’un idaresine 
bırakılmış, ardından da özgürlüğüne kavuşmuştur. Kısa bir süre sonra da kent göçler 
nedeniyle terk edilmiştir. Kent M.Ö. 2. yüzyılın başında kendi adına sikke basmıştır. 
Hıristiyanlık döneminde “Amyndos” olarak adlandırılan bir piskoposluk merkezi olmuştur.

 Mausolos zamanında kurulan Yeni Myndos’un kalıntılarından kaya mezarları, sur 
duvarları, tiyatro ve stadyumun olduğunu eski kaynaklardan öğreniliyorsa da bunlardan 
yeterli bir iz günümüze ulaşamamıştır. Günümüzde Gümüşlük Beldesi’nin altında antik 
Myndos’un kalıntıları bulunmaktadır.19 

 Türkler Sonrasında Yerleşme

 Tarihi araştırmalar, Güneybatı Anadolu’nun esasını teşkil eden Menteşe yöresi 
ve bu arada Bodrum Yarımadası’nın da 11. yüzyılın sonlarından itibaren Türk varlığına 
sahne olduğunu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, yerleşmeyle sonuçlanan geniş çaplı 
hareketler ancak 13. yüzyılda gerçekleşti. Moğol istilasının hızlandırdığı Türkmen göçü, uç 
bölgelerinin kısa zamanda Türkleşmesini sağladı. Daha çok Kayı boyunun faaliyet sahasını 
teşkil eden Denizli’nin güneyindeki Türkmenler, 1260’lardan itibaren Karya yöresine 
yayıldılar. Menteşe Bey’in liderliğinde, Dalaman Çayı’nı aşarak ilerleyen Türkmen 
grupları, 13. yüzyılın sonlarında Bodrum Yarımadası’nın uç noktalarına kadar ulaştılar 
ve muhtemelen buraları deniz üssü olarak kullanmaya başladılar. Bu zaman zarfında, 
büyük oranda nüfus kaybına maruz kalarak ıssızlaşmış olan yarımada, giderek yoğunlaşan 
Türkmenlerin yerleşmesiyle, günümüz kadar devam edecek olan yeni bir döneme girdi.20 

 Bugün, yarımada üzerinde teşkilatlanmış bulunan ilçe merkezini oluşturan Bodrum 
Kalesi’nin fethinden (1522) yaklaşık bir asır önce Osmanlı hakimiyetine girmiş olan 
bölgede yer alan kır iskan yerleri ve konar-göçer teşekküller, evvela Anadolu Eyaleti’ne 
tabi Menteşe Sancağı’nın Beçin Kazası’na bağlı olarak organize edildi. Ancak Beçin Kazası 
yönetim bölgesindeki yoğun iskan faaliyetleri dolayısıyla yerleşim birimlerinin çoğalması 
iskan yerlerinin ayrı bir idari ünite halinde düzenlenmesini gerektirdi. Yeni oluşturulan kaza 
“Sıravolos” adını aldı (1528).

 Kazaya ad oluşturan Sıravolos sözcüğünün orijini henüz tam olarak bilinmemektedir. 
Yarımadanın tarihi ile ilgili çalışmalarda, kazanın adı daha çok “Sıravolos” ya da 
“İsravolos” olarak belirtilmektedir. Bazı çalışmalarda da “Serulus” veya “Eserulus” şeklinde 
zikredilmektedir. Bilindiği üzere, Türkler, tarih boyunca, yeni geldikleri bölgelerde ve bu 
arada Anadolu’da yerleştikleri yerlere kendi topluluk adlarını vermek suretiyle varlıklarını 

19 www.biriyilik.com/.../bodrum-cevresi-antik-kentler-10150.html.
20 Turan Gökçe, “Müstakil Bir İdari Birim Olarak Bodrum İlçesi’nin Öncüsü: XVI. Yüzyılda Sıravolos Kazası”, 

1522-2007 Osmanlılardan Günümüze Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu, Ortakent-Yahşi Belediyesi Kültür 
Yayınları 1, Bodrum 2008, s. 240.
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somutlaştırmak istemişlerdir. Ancak, Menteşe Sancağı’na ait tahrir defterlerinde, Bodrum 
Yarımadası da dahil olmak üzere, Menteşe dağlık bölgesinde Sarulus veya Eserulus adını 
taşıyan herhangi bir Yörük-Türkmen topluluğuna veya yaygın bir biçimde iskan yerlerine 
tesadüf edilememiş olması, bu ihtimali önemli ölçüde zayıflatmaktadır21.

 Ayrıca, kazanın merkezini oluşturan “Sıravolos” adlı bir kasaba da mevcut değildir. 
Muhtemelen Sıravolos adı, doğrudan doğruya 16. Yüzyıl ortalarına kadar varlığı takip 
edilebilen köy nitelikli küçük bir iskan yerinin adından kaynaklanmaktadır. Ünlü Türk 
denizcisi Pîrî Reis’in Kitâb-ı Bahriyesi’nde, Bodrum kıyılarının tasvir edildiği bölüm, 
“Bu fasıl Sıravolos kenarların beyan eder” başlığını taşımaktadır. Keza, Kâtib Çelebi’nin 
Tufetül’l-Kibar fi Esfari’l-Bihar adlı eserinde22, Turgutça olarak ifade ettiği ünlü Türk 
denizcisi Turgut Reis’in, “Menteşe Sancağı’ndan Saravuloz nahiyesinden bir köyde” 
doğduğuna işaret etmiş olması da bunu teyit etmektedir. Sıravolos’un yeri kesin olarak 
belirlenememiş olmakla birlikte, Evliya Çelebi’nin23 Menteşe Sancağı dahilindeki kazaları 
sayarken, Sıravolos’u kastederek, “Sıravala ya’ni Karabağlar” ifadesini kullanmış olması, 
yakınlarında aynı adla anılan fakat birbirinden ayırt edilen iki yerleşim biriminin de 
bulunduğu, bugünkü Turgutreis Beldesi’nin esasını oluşturan Karabağ Köyü ve çevresini ön 
plana çıkarmaktadır. Gerek, doğum yeri olması bakımından Turgut Reis ile ilgili bazı bilgiler, 
gerekse Evliya Çelebi’nin ifadeleri, kazaya isim teşkil eden Sıravolos Köyü’nün Karabağ 
civarında bulunduğunu ortaya koymaktadır.24 Kanımca Sıravolos sözcüğü, Strobilos adının 
bozulmuş şeklidir. Buna göre Sıravolos’un yeri Aspat olarak lokalize edilebilir.

 Sıravolos Kazası ile ilgili en eski bilgiler 1517 tarihli mufassal tahrir defterine 
dayanmaktadır. Buna göre kaza, halen Osmanlı hakimiyeti altında bulunmayan Bodrum 
hariç olmak üzere, yarımada üzerinde yer alan 14 köyden25 oluşmaktadır.26 

 Kaza dahilindeki köylerden toplam 1.101 vergi mükellefi kaydedilmiş olup; bu da, 
yaklaşık 3.797 gerçek nüfusa tekabül etmektedir (Tablo 1). Ünlü Türk denizcisinin doğum 
yeri olan köy ile ilişkisi dolayısıyla aynı adla anılan bugünkü Turgutreis Beldesi’nin ilk 
yerleşim yeri olan Karabağ (Fotoğraf 6), aynı zamanda kaza sınırları içerisinde bulunan 
aynı adlı birden fazla yerleşmeden meydana gelen gruplarından birini oluşturmaktadır. Bu 
yerleşim bölgesinin merkezini oluşturan Karabağ, yaklaşık 343 gerçek nüfusa tekabül eden 
103 nefer ile toplam kaza nüfusunun % 9,5’ini bünyesinde barındırmaktadır. Muhtemelen 
yakınlarında kurulmuş olan ikinci bir yerleşme olduğu için “Karabağ-ı Diger” adıyla anılan 
ikinci köy ise yaklaşık 307 nüfusu temsil eden 95 neferin kaydedilmiş olduğu bir iskan 
yeri olarak dikkati çekmektedir. Defterlerde kayıtlı bulunan “nam-ı diger Yumruburun” 
ifadesiyle diğerlerinden ayırt edilmiş olan aynı adlı üçüncü köy ise 1517’de terk edilmiş 
durumdadır. Sadece 4 vergi mükellefinin kaydedilmiş olduğu, kazaya isim oluşturan 
Sıravolos ise 12 gerçek nüfusla kazanın en küçük iskan yeri durumundadır. Yukarıda da 

21 Gökçe, a.g.m., s. 242-243.
22 Kâtip Çelebi, Tufetül’l-Kibar fi Esfari’l-Bihar, (haz. Orhan Şaik Gökyay), İstanbul 1973, s. 98.
23 Evliya Çelebi, Seyahatnâme, 9. Kitap, (haz. Y. Dağlı, S. A. Kahraman, R. Dankoff) , İstanbul 2005,  s. 166.
24 Turan Gökçe, a.g.m., s. 246.
25 Bu köyler şunlardır: Beksimed (tahmini 482 nüfus), Büskebi (534), Büskebi-i Diger (490), Karabağ (343), 

Karabağ-ı Diger (307), Karabağ- nam-ı diger Yumruburun (0), Karaova (831), Burun (86), Erimiye (49), Etrim 
(163), Sandıma (193), Sandıma-nam-ı diger Varilya (270), Meymuncuk (37), Sıravolos (12).

26 Gökçe, a.g.m., s. 247.
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belirtilmiş olduğu üzere, muhtemelen Karabağ yakınlarında bulunan bu köy, 16. yüzyılın 
ikinci yarısında faal bir iskan yeri olma özelliğini yitirmiş bulunmaktadır.27 

 Bafla (bugünkü Bağla) ve Kargu/Kargı 1530 yılında birer mezra olup Bodrum ve 
Peçin kalelerinin tımarıydı. Beksimet/Peksimed 1530 sayımında bir köydü ve Kanuni 
Sultan Süleyman’ın hasları içindeydi. Burada bulunan bir maden ocağı işletiliyordu. 
Çeşitli sebeplerden dolayı bu ocağın işletimi 1530 yılında terk edilmiştir.28 Bu köye verilen 
Peksimet adı, eskiden gemilerin peksimetinin burada yapılmış olmasından kaynaklanmıştır.

Tablo 1: 16. Yüzyılda Sıralovas Kazası’nın ve Turgutreis Çevresindeki Köylerin Nüfusları

Kaynak: Gökçe, a.g.e., s. 248, 252, 253 ve 256’dan yararlanılarak hazırlanmıştır.

 1563 tarihli mufassal tahrir defteri kayıtlarına göre, Sıravolos Kazası tahmini gerçek 
nüfusu, 46 yıllık zaman zarfında % 32,9’luk bir artışla 3.797’den 5.046’ya yükselmiştir 
(Tablo 1). Bu büyümede, mevcut köylerde yaşayan nüfusun iç dinamiklerinden kaynaklanan 
artışla birlikte, eskiden beri devam edip gelen Menteşe dağlık bölgesindeki büyük nüfus 
potansiyelinden beslenen iskan faaliyetleri de etkili olmuştur. Ayrıca, özellikle Bodrum’un 
fethinden sonra, kazanın denize açılan kıyılarının daha güvenli hale gelmesiyle, yarımadanın 
bütünüyle yerleşme için daha cazip bir alan haline gelmiş olduğunu da belirtmek gerekir.29 

 1563 tahririnden, Sıravolos’un faal bir iskan yeri olma özelliğini yitirmiş olduğu, 
buna karşılık önceki tahrirlerde terk edilmiş durumda bulunan ve Yumruburun olarak da 
bilinen üçüncü Karabağ köyünün tahminen 6 kişilik bir ailenin yerleşimiyle faal bir iskan 
yerine dönüşmüş olduğu anlaşılmaktadır.

 Kazadaki köy nüfusu, deftere kayıtlı nefer itibariyle, 1517-1563 arasındaki 46 
yıllık zaman zarfında, % 44,4’lük bir artışla 1.101’den 1.590’a yükselmiştir. Aynı zaman 
zarfında Karabağ’ın deftere kayıtlı nüfusu % 17,5 oranında artış göstererek 103 neferden, 
yaklaşık 403 gerçek nüfusa tekabül eden119 nefere ulaşmıştır. Bu dönemde Karabağ-ı Diger 
Köyü’nün nüfusu ise % 36,2 oranında artarak 95 neferden, yaklaşık 418 nüfusa tekabül eden 
138 nefere çıkmıştır.

27 Gökçe, a.g.m., s. 251-252.
28 Mehmet Akif Erdoğru, “Türkler Döneminde Bodrum Yarımadası’nın Tarihi Topografyası”, 1522-2007 

Osmanlılardan Günümüze Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu, Ortakent-Yahşi Belediyesi Kültür Yayınları 1, 
Bodrum 2008, s. 231.  

29 Gökçe, a.g.m., s. 254.
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 Yirmi yıl sonraki durumu yansıtan 1583 tarihli mufassal defterinden anlaşıldığına 
göre bu tarihte Karabağ ve Karabağ-ı Diger köylerinin nüfuslarında 1563 yılındakine kıyasla 
önemli azalmalar meydana gelmiştir (Tablo 2). Bu durum önceki dönemde yıllık hasılaları 
ile birlikte Karabağ köyleri altında “karye” olarak kaydedilmiş olan küçük yerleşmelerin her 
birinin 1583’te ayrı ayrı tespiti ile ortaya çıkmıştır. Bu tablo, daha önce büyük merkezlerde 
yoğunlaşmış olan nüfusun, zamanla etrafında gelişen küçük yerleşmelerle birlikte, daha 
geniş bir alana yayıldığını ortaya koymaktadır.

 Önceleri Karaova Kazası’na bağlı olan Bodrum, 1877 idarî ıslahatı sonucu kaza 
statüsüne kavuştu. Bodrum’un merkez olduğu bu kaza, Karaova ve Sıravolos adlı iki 
nahiyeden oluşmaktaydı.

 1891 Aydın Vilayeti Salnamesi’ne göre, bugün Turgutreis Beldesi’nin mahalleleri 
durumunda olan Karabağ, Akçaalan-ı Kebir ve Akçaalan-ı Sagir köylerinin, toplam hane 
sayısı 209, toplam nüfusu ise 1057 idi. Buna göre, bu üç köyün toplam nüfusu, 1583’te 804 
iken yaklaşık üç asırlık bir zaman zarfında % 31,5’lik bir artışla (253 kişi) 1891’de 1057’ye 
çıkabilmiştir.

Tablo 2: 1583 Tahririne Göre Karabağ Çevresindeki Köyler ve Kayıtlı Nüfusu

Kaynak: Gökçe a.g.e., s. 257-258. 

Fotoğraf 6: Bugünkü Turgutreis Beldesi’nin Karabağ Mahallesi’nin genel görünüşü
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 1914’te 19.991 kişi olan kaza nüfusu 1921’de % 15,1 oranında azalarak 15.104’e 
düşmüştür (Tablo 3). Aynı zaman zarfında bugünkü Turgutreis Beldesi’nin mahalleleri 
durumunda olan Akçaalan-ı Kebir, Akçaalan-ı Sagir ve Karabağ’ın toplam nüfusu % 8,3 
oranında azalarak 1.363’ten 1.127’ye gerilemiştir. Kuşkusuz nüfustaki bu azalma, Birinci 
Dünya Savaşı’nın ve Kurtuluş Savaşı’nın yarattığı olumsuz yaşam koşulları yanında, 
azınlıkların Bodrum’dan ayrılması gibi nedenlerden kaynaklanmıştır.

 1914 yılında Bağla-Kefaluka’da30 370 Rum nüfus yaşıyordu. Bu Rum nüfus, 30 
Ocak 1923 tarihinde Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan “Türk ve Rum Nüfus 
Mübadelesi’ne dair Sözleşme ve Protokol” uyarında Yunanistan’a göç etmiştir.

 1921 yılı kayıtlarına göre Bodrum Kazası’nın 1 nahiyesi (Karaabad-Mumcular) ve 
40 köyü vardı.

Tablo 3. 20. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Bodrum Kazası’nın Nüfusu

Kaynak: www.mitosweb.com/browse/47376/09-S13_serdalsoyluer_109-135, s. 127-128.

 Karabağ ve Akçaalan köyleri 1952’de birleştirilerek Karatoprak adıyla bucak haline 
getirilmiştir. 1968’de Karatoprak Belediyesi’nin kurulmasıyla yerleşme belde statüsüne 
kavuşmuştur. Daha sonra 1972’de beldenin adı, Karabağ’da doğmuş olan büyük Türk 
denizcisi Turgut Reis’in anısına izafeten, Turgutreis olarak değiştirilmiştir.

 Cumhuriyet Dönemi’nde Turgutreis’in Sosyo-Ekonomik Yapısı

 Anadolu’nun güneybatı ucunda, Ege ve Akdeniz sularının kavuşma noktasındaki 
çok engebeli bir sahada yer alan Bodrum Yarımadası’nın bu konumu ve doğal yapısı, yöre 
ekonomisinin yapısının ve biçimini büyük ölçüde belirleyen bir faktör olmuştur.

30 Günümüzde Bağla, İslamhaneleri Köyü sınırları içerisindedir. Kefaluka ise Akyarlar Köyü’nün eski adıdır. Bu 
sözcük, Yunancada “rüzgarın kesiştiği yer” anlamına gelmektedir. 
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 Bodrum yöresinin ekonomik ve toplumsal yapısı, Cumhuriyet öncesi dönemde, o 
dönemin genel karakterine paralel olarak kendi içine kapalı kalmış ve pek bir değişiklik 
göstermemiştir. O dönemde, tarıma ve denizciliğe dayalı ve kendi kendine yeterli bir 
ekonomik yapı ve yine dışa açılmamış örf ve adetlerin egemen olduğu bir toplumsal yapı 
yörenin genel karakteridir. Bu statik, ekonomik ve sosyal yapının en belirgin nedenleri, 
ulaşım ve haberleşmenin zor olması yanında geri tarım teknolojisi ve pazar için üretim 
yapılamayışıdır. Cumhuriyet kurulduktan sonra, ülkedeki toplumsal ve ekonomik değişmeye 
paralel olarak yörede de bazı değişiklikler gözlenmiştir.

 Bugün Karabağ, İslamhaneleri ve Peksimet köylerindeki sırtlarda bulunan yel 
değirmeni kalıntıları, bu kapalı ekonomi döneminin izleridir.

 1960’lı yıllara kadar, Bodrum ve yöresi Anadolu’nun büyük merkezleriyle bağlantıları 
çok sınırlıydı. Çok eskiden beri liman kenti olan Bodrum’un dış dünya ile ilişkileri hep 
denizyolu ile kurulmuştu. Ticari ilişkileri ise Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılana değin başta 
Rodos olmak üzere İstanköy ve Kalimnos gibi bugünkü Yunan adalarıyla sürdürülüyordu.

 1958 yılında denizden Bodrum’a ilk yabancı turistler gelmeye başlamıştır. 15 günde 
bir Bodrum’a uğrayan Deniz Yolları Vapuru’yla da Bodrum’a gelenler ilk turistlerdir. 
Bodrum-Milas yolu çok bozuk olduğu için karayolu ile gelenlerin sayısı ise çok azdı.

 1960’lı yıllardan itibaren bazı sanatçı ve aydınların Gökova Körfezi’ne düzenledikleri 
“Mavi Yolculuk”larla Bodrum’un adı yavaş yavaş yurt çapında duyulmaya ve tanınmaya 
başlamıştır. Bu arada Bodrum’u ülkemizin ana karayolu ağına bağlayan yolların yapımı 
ve standartlarının yükseltilmesi yöreye karayoluyla ulaşımı da kolaylaştırmıştır. Daha önce 
stabilize olan Bodrum-Milas yolu 1968 yılında asfaltlanmıştır. 1978 yılında Güvercinlik 
sahil yolunun açılmasıyla Bodrum-Milas arasındaki mesafe 15 km kadar kısalmıştır. Bu 
arada Bodrum-Turgutreis karayolu 1975’te asfaltlanmıştır.

 Bodrum’un 1970’lerin başlarında Bakanlıklararası Turizm Komitesi’nce “birinci 
derecede öncelikli turistik merkezler” arasına alınmasıyla turizm, kentteki başlıca ekonomik 
etkinlik haline gelmiştir. Aşırı yapılaşmanın önlenmesi ve doğal güzelliğinin korunması 
amacıyla 1974 yılında çıkarılan 1710 sayılı yasa uyarınca, Bodrum, “Anıtsal Kent” ilan 
edilmiştir. İnşaat sahalarında uygulanan katı hükümler sonucu ilçe merkezinde yeni inşaatlar 
yapılamadığından dolayı, bu kez yarımada kıyılarındaki arsalar parsellenmeye başlamıştır. 
O zamana kadar genellikle otlak olarak kullanılmış olan arazilerin çoğu, arsa vurguncuları 
tarafından sahiplerinin elinden çok ucuz fiyatlarla satın alınarak, turistik amaçlı tesis kurmak 
isteyenlere oldukça pahalı fiyatlarla satılmıştır. Arsalarını satan yöre sakinlerinin önemli bir 
bölümü, bu satıştan elde ettikleri geliri çoğunca otel, motel ve pansiyon yapımında kullanmıştır. 
Böylece turizm giderek Bodrum yöresinin temel geçim kaynağı haline gelmiştir.

 Cumhuriyet Döneminde Turgutreis’in Gelişimi

 1970 öncesindeki dönemde Bodrum Yarımadası’ndaki köylerin hemen tümü iç 
kesimlerde kurulmuş olup, bunların kıyıda birer yalısı vardı. 1970’li yıllardan itibaren 
bu köyler kıyıda başlayan turistik yapılaşma sonucu yalılarıyla birleşmişlerdir. Bugün 
bütün yarımada kıyıları turistik yapılarla hemen hemen kesintisiz bir şekilde kaplanmış 
durumdadır. Turgutreis kasabası bu gelişmenin en tipik örneklerinden birisini oluşturur.
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Fotoğraf 7: Armonia Tatil Köyü (Turgutreis/Kemer) (Kaynak: http://tatilvitrini.gen.tr/tag/armonia/)

 Kasabanın ilk yerleşim alanlarını oluşturan Karabağ ve Akçaalan köyleri, sahilden 
yaklaşık 2 km kadar içeride, kıyı düzlüğünü çevreleyen tepelik alanda kurulmuş olup 
yaklaşık 500 yıldan beri varlıklarını sürdüren yerleşmelerdir. Bilindiği üzere yerleşmelerin 
bu yer seçimi, kuruluş tarihi eskiye dayanan tüm Akdeniz kıyılarındaki yerleşmeler için 
tipik bir özelliktir. Bununun nedenleri olarak; korsan baskınlarına karşı korunma isteği, 
sahildeki küçük düzlüklerin özellikle kıyıya yakın kesimlerinin tarıma elverişli olmayışı, 
kıyı yakınındaki bataklıkların sivrisinek üreme ortamları olması dolayısıyla zaman zaman 
sıtma salgınlarının baş göstermesi, verimli tarım alanlarını koruma isteği, sert zeminli 
arazilerin depreme karşı daha dayanıklı olması, halkın temel geçim kaynakları hayvancılık, 
zeytincilik ve incir yetiştiriciliği olduğundan bu faaliyetler için daha çok kıraç arazilerin 
tercih edilmiş olması gibi nedenler sayılabilir. Cumhuriyet Dönemi’nde güvenliğin 
sağlanmasıyla birlikte korsan baskını tehlikesinin ortadan kalkması, su ürünleri avcılığının 
önem kazanması, iskelenin inşa edilmesiyle denizyolu taşımacılığının faal hale gelmesi 
gibi nedenlerle yalıda da bir mahalle gelişmeye başlamıştır. Bu yerleşme 1970’li yılların 
başlarına kadar küçük çaplı ticaret ve balıkçılık merkezi olarak varlığını sürdürmüştür. Bu 
arada 1949 yılında, Turgutreis’in köklü ailelerinden Karatoprak’lar tarafından bir kereste, 
yağ ve pamuk fabrikası hizmete açılmıştır. Bu tesis 30 yıl fabrika olarak hizmet verdikten 
sonra 1979 yılında Kortan (“kor renkli tanyeri” anlamındadır) ismini alarak büyük bir 
renovasyondan sonra otel işletmeciliğine başlamıştır. Turgutreis’in en eksi turistik oteli olan 
bu işletme, kasabada ekonomik dönüşümün mihenk taşlarından birisini oluşturur. Bundan 
bir yıl önce, 1978’de, Bodrum Yarımadası’nda ilk olarak Soytaş Tatil Köyü’nde devre-mülk 
sistemi (zaman paylaşımlı mülk) başlamıştır. 

 1970’lerin sonunda ve 1980’lerin başında ortaya çıkan iki yeni etken, yörenin dış 
turizme açılmasında büyük rol oynamıştır. Bunlardan biri Akdeniz’de çok yaygın olan 
yat turizmi; ikincisi de, 01.04.1997 tarihinde Bodrum Havaalanı’nın hizmete girişidir. 
Bodrum’un en geniş alana sahip beldesi olan Turgutreis’te, sahip olduğu elverişli deniz 
turizmi olanakları sayesinde devre-mülk tatil evi, ikinci konut, otel ve motel, restoran, bar-
disko, alışveriş merkezi gibi turistik yapıların sayısı her geçen gün artmakta ve kasaba tipik 
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bir sayfiye yerleşmesine dönüşmektedir. Halen Turgutreis 20 bin civarındaki turistik yatak 
kapasitesi ile turizme hizmet vermektedir (Fotoğraf 7).

 Bodrum Yarımadası’nın batı ucunda yer alan Turgutreis’te modern bir yat limanı 
bulunmaktadır (Fotoğraf 8). 15 Nisan 2003 tarihi itibariyle yat kabulüne başlayan D-Marin 
Turgutreis, sadece bir yat limanı değil, alışveriş ve eğlence merkezi, sosyal tesisleri ve teknik 
hizmet birimlerinin yanı sıra Bodrum’dan sonra ikinci bir gümrük kapısını da bünyesinde 
bulunduran bir Marina kompleksidir. Karada 100.000 m², denizde de 110.000 m² yerleşim 
alanına sahip olan D-Marin/Turgutreis, 550 yat için denizde bağlama, 100 yat için de karada 
park imkanı tanıyan, toplam 650 yat kapasiteli bir marinadır.

 Turgutreis Beldesi’nde yapılar iki katlı, düz çatılı, beyaz badanalı olup, geleneksel 
Bodrum mimarisi özelliği taşımaktadır (Fotoğraf 9). İmar planı 1975 yılında yapılmış olan 
beldenin toplam kentsel alanı 450 ha’dır. İller Bankası tarafından 1987 yılından itibaren 
yapımına başlanan Turgutreis Belediyesi’ne ait kanalizasyon ve deniz deşarjı tesisi 
tamamlanmış ve işletmeye açılmıştır. Toplam 200 km uzunluktaki bu kanalizasyon şebekesi, 
beldenin 2022 yılı nüfusunun 18.257 kişi olacağı varsayılarak 213 lt/sn debi kapasitesine 
göre projelendirilmiştir. Ancak beldede mevcut ve devam eden yapılaşma hedeflenen 
nüfusa 2010 yılında ulaşılmasını sağlamıştır. Merkezde ilave şebeke ihtiyacı Belediye’ce 

Fotoğraf 8: Turgutreis çarşısının genel görünüşü (http://www.tripadvisor.com.tr/LocationPhotos-g298664-
w2-Turgutreis_Bodrum_Peninsula_Mugla_Province_Turkish_Aegean_Coast.html).
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yerine getirilmektedir. Ancak Turgutreis’in yakın çevresinde ve köylerinde kanalizasyon 
bulunmamaktadır. Bu nedenle Belediye’nin etrafında bulunan mahalle ve köyler için 
kanalizasyon projelerinin hazırlanması önem arz etmektedir.

 2000 yılı verilerine göre, Turgutreis’in toplam faal nüfus miktarı 5.819 kişi olup 
bu işgücü sayısının 2.823 kişisi (% 48,5’i) tarım kesiminde, 334 kişisi (% 5,7’si) sanayi 
sektöründe, 492 kişisi (% 8,5’i) inşaat sektöründe, 2.170 kişisi (% 37,8’i) hizmetler 
kesiminde faaliyet gösteren nüfustan oluşmaktaydı. Başka bir anlatımla, 2000 yılında 
Turgutreis faal nüfusunun yarısından fazlası (% 51,5’i) tarım dışı işkollarında çalışmaktaydı. 
Bu fonksiyonel özelliğiyle Turgutreis’in, 2000’li yılların başlarında şehirsel bir yerleşme 
karakterini kazandığını ve daha sonraki yıllarda bu karakterinin giderek daha belirgin hale 
geldiğini söyleyebiliriz.

 Turgutreis ve Çevresindeki Yerleşmelerin Bugünkü Nüfus Coğrafyası Özellikleri

 Nüfusun Gelişimi

 1935-1980 yılları arasında Turgutreis Kasabası’nın nüfusu çok yavaş bir artış 
göstermiştir. Nitekim 1935’te 1.076 kadar olan kasaba nüfusu, 1980’de 2.492’ye yükselerek, 
45 yılda ancak % 132 oranında artabilmiştir. Bu tarihten sonra, Bodrum kıyılarının giderek 
turizme açılmasına bağlı olarak kasabanın nüfusu çok hızlı bir şekilde artmaya başlamıştır 
(Tablo 4). Böylece Turgutreis’in nüfusu 1990-2010 yılları arasındaki 20 yıllık devrede 
% 617 oranında bir artış göstererek, 2.492’den 17.865’e çıkmıştır. Bugün Turgutreis, bu 
nüfusuyla Bodrum İlçe Merkezi’den (33.258 nüfus) sonra ilçenin ikinci büyük yerleşmesini 
oluşturmaktadır.

Tablo 4:  Cumhuriyet Dönemi’nde Turgutreis Beldesi ve Mücavir Alanındaki Köyler ile 
Bodrum İlçesi’nde Nüfusun Gelişimi

Kaynak: DİE ve TUİK verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.

 Turgutreis Belediyesi ve mücavir alanında toplam 30 bin civarında konut 
bulunmaktadır. Bu sayıyı minimum 3 ile çarptığımızda Turgutreis’in yaz sezonundaki 
nüfusunun 100 bini aştığını söyleyebiliriz. Buradan da, kasabanın yaz nüfusunun, yerleşik 
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nüfusuna göre 5-6 katı bir artış gösterdiği anlaşılmaktadır.

 

Şekil 2: 1935-2010 Yılları Arasında Turgutreis ve Etki Bölgesi Nüfusunun Gelişimi

 Tablo 4’te de açıkça görüldüğü üzere, 1990-2000 döneminde Turgutreis Belediyesi 
ve mücavir alanındaki köyler arasında nüfus artış hızının en yavaş olduğu yerleşme, 
Dereköy Köyü’dür. Nitekim söz konusu yıllar arasında Dereköy’ün nüfusu ancak % 
50’nında bir artış göstermiştir. Çünkü bu köy, denize kıyısı olmadığından dolayı turizmden 
fazla etkilenmemiştir. Buna karşılık, denize kıyısı olduğu için giderek birer turistik merkez 
özelliğini kazanmış olan Akyarlar, İslamhaneleri ve Peksimet köylerinin nüfuslarının aynı 
dönemde sırasıyla % 65, % 263 ve % 288 oranında artmış oldukları gözlenmektedir. 

 Turgutreis’in toplam nüfusunun 9.109’u erkek nüfustan, 8.756’sı ise kadın nüfustan 
oluşmaktadır. Buna göre belde nüfusunda cinsellik oranının % 104 olduğu; başka bir 
anlatımla, 100 kadına 104 erkeğin düştüğü anlaşılır. Bunun nedeni, bir sayfiye yerleşmesi 
olan Turgutreis’in ülkemizin başka yerlerinden çok sayıda göç almış ve halen de almakta 
olmasıdır.

 Nüfus Yoğunlukları

 Turgutreis Beldesi’nin nüfusu 17.875, kentsel alanı 4,5 km² olduğuna göre, bu iki 
rakam birbirine oranlanırsa, beldenin aritmetik nüfus yoğunluğu km² başına 3.952 kişi olarak 
bulunur. Belediye sınırı içerisinde kalan toplam alanı yaklaşık 14,5 km² olup buna göre ise 
beldenin aritmetik nüfus yoğunluğu 1.233 kişi olarak hesaplanır. Turgutreis Belediyesi ve 
mücavir alanının toplam yüzölçümü 57 km², toplam nüfusu ise 25.146 kişidir. Buna göre 
yörenin aritmetik nüfus yoğunluğu km²’de 314 kişidir. Bodrum İlçesi’nin aritmetik nüfus 
yoğunluğunun km²’de 192 kişi olduğu hatırlanırsa, Turgutreis Beldesi ve mücavir alanının 
ilçe geneline göre çok daha yoğun olarak nüfuslanmış olduğu anlaşılır.

 Turgutreis Beldesi’nin toplam tarım alanı 8,8 km², nüfusu 17.865 olduğuna göre, 
bu iki rakam birbirine oranlanırsa, beldenin fizyolojik nüfus yoğunluğu 2.034 kişi olarak 
hesaplanır.
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 Ulaşım Coğrafyası Özellikleri

 Turgutreis’e karayolu, havayolu ve denizyoluyla ulaşmak mümkündür.

 Karayoluyla Bodrum’dan Turgutreis’e normalde Ortakent-Akçaalan üzerinden 
yarım saatte gidilir. Ayrıca Bitez-Bağla-Akyarlar üzerinden yarımadanın güneyini takip 
ederek ulaşılabileceği gibi, yarımadanın kuzeyini takip ederek Torba-Gündoğan-Yalıkavak-
Gümüşlük üzerinden de gidilebilir.

 Şehirlerarası otobüs terminali de bulunan Turgutreis’in Bodrum ile bağlantısı, 
minibüslerle sağlanmaktadır. Ayrıca, Akyarlar, Kadıkalesi ve Gümüşlük ile Turgutreis 
arasında karşılıklı minibüs seferleri düzenlenmektedir. Pazarın kurulduğu cumartesi günleri 
kasabaya İslamhaneleri ve Dereköy’den de birer minibüs işlemektedir. Yaz sezonunda 
ise Turgutreis ile Göltürkbükü Beldesi arasında sahil yolu üzerinden karşılıklı seferler 
düzenlenmektedir. Turgutreis’teki taksi duraklarından; merkez taksi yaz-kış 24 saat hizmet 
vermektedir; diğerleri ise sadece yaz sezonunda faaliyet göstermektedir.

 D-Marin Turgutreis Marinası beldedeki deniz hudut kapısıdır. 2003 yılında bu 
marinanın hizmete girmesiyle Kos ve Kalimnos gibi Yunan adalarına yapılan feribot seferleri, 
Bodrum yanında Turgutreis’ten de yapılmaya başlanmıştır. Kos Adası, D-Marin’den 
haftanın 7 günü, çift yönlü yapılan feribot seferleriyle 30 dakika, hidrofil tekne seferleriyle 
sadece 11 dakika sürmektedir. Ayrıca Kalimnos Adası’na da seferler düzenlenmektedir.

 1997 yılında hizmete giren Milas-Bodrum Havalimanı beldeye 60 km uzaklıkta olup 
belde turizmine hizmet vermektedir.

 Ekonomik Coğrafya Özellikleri

 Turgutreis Beldesi’nin ekonomisi, turizm ve turizme bağlı olarak gelişen ticarete 
dayalıdır. 20101 yılı verilerine göre beldede 1.139 adet işyeri bulunmaktadır. Turizm 
işletmelerinin (otel, motel, pansiyon) sayısı ise 111’dir. Turgutreis ortalama 20 bin turistik 
yatak kapasitesi ile turizme hizmet vermektedir. Beldeye gelen toplam turist sayısı ise 
yaklaşık 250.000 civarındadır. Beldeye deniz yoluyla 2008 yılı itibarıyla komşu Yunan 
adalarından 25.666 yabancı turist giriş yapmıştır.

 Cumartesi günleri Turgutreis’te çok büyük ve meşhur bir Pazar kurulmaktadır. 
Bodrum’un hemen her yerinden pek çok insanı çeken bu pazar sayesinde Turutreis, Bodrum 
Yarımadası’nın başlıca alışveriş merkezlerinden biri konumundadır.

 Konut kira gelirleri kasaba sakinlerinin geçim kaynakları arasında önemli bir yere 
sahiptir. Pek çok aile tarafından, yapılacak konutların yarı yarıya pay edilmesi karşılığında 
arsalar müteahhitlere verilmekte ve böylece çok sayıda konuta sahip olunmaktadır. Kasabada 
bu yolla çok sayıda konut sahibi olmuş aile sayısı bir hayli fazladır. Bu konutlar devamlı 
oturmak isteyenlere veya tatilcilere kiraya verilmektedir.

 Geçmişte Turgutreis çevresinde denizcilik süngercilik, balıkçılık denizyolu ulaşımıyla 
sınırlıydı. Akyarlar Köyü’nün Bodrum’la bağlantısı yalnızca teknelerle sağlanıyordu. 
Özellikle süngercilik çok önemli bir geçim kaynağıydı. Bu uğraşı günümüzde tamamen 
ortadan kalkmıştır. Balıkçılık ise küçük çaplı olarak sürdürülmektedir. Buna karşılık yatçılık 
birçok insanın geçim kaynağı haline gelmiştir. Yaz sezonunda Turgutreis’ten çevredeki koy 
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ve adalara günübirlik tekne turları düzenlenmektedir.

 Genişçe bir ovada kurulmuş olan Turgutreis toplam 8,8 km²’lik (belde arazisinin % 
61’i) tarım arazisiyle Bodrum Yarımadası’nın tarımsal potansiyeli en yüksek yörelerinden 
birini oluşturmaktadır. Bu nedenle 1970’li yılların başlarına kadar buğday tarımı, mandalina 
ve zeytin yetiştiriciliği, turfanda sebzecilik ve hayvancılık halkın temel geçim kaynaklarını 
oluşturmuştur. 1980’li yılların başlarından itibaren ise tarım, turizm ve turizme bağlı ticaret 
faaliyetlerinde gözlenen hızlı gelişmeye bağlı olarak giderek eski önemini kaybetmiştir.

 Kasaba mandalina bahçeleri ile ünlüdür. Mandalina Bodrum’da yaklaşık 100 yıl 
önce üretilmeye başlanmıştır. Bodrum’daki ilk mandalina üreticileri arasında yer alan 
Ömer Aras’ın belirttiğine göre, Yunanistan’ın Kalimnos Adası’nda yaşayan ve geçimini 
hayvancılıkla sağlayan bir Yunanlının, Bodrum’daki tüccarlara olan borcunu ödemek 
için adadaki 10 bin mandalina fidanını borcuna karşılık vermesiyle Bodrum’da üretimi 
başlamıştır.31 Dünya tarım literatürüne Bodrum Yerli Mandalinası olarak girmiştir. 
Ülkemizde kokulu mandalina olarak da isimlendirilmektedir. Bodrum mandalinası 1950 
yılından 1980’li yıllara kadar Bodrum ekonomisine öncülük etmiştir. 1964 sayımına göre 
Bodrum’da 9.418 dekarlık bir alanda 626.100 adet turunçgil ağacı vardı. Ancak 1980’li 
yılların başlarından itibaren Bodrum’da turizmin gelişmesiyle birlikte bir kısım turunçgil 
bahçeleri arsa haline getirilerek turistik amaçlı kullanımlara tahsis edilmiştir. Arsa haline 
getirilmemiş olan mandalina bahçelerinin ise neredeyse tamamına yakını halen kurumaya 
terk edilmiş durumdadır. 

 Beldenin sanayi kesimi ise Küçük Sanayi Sitesi’nde demircilik, marangozluk, oto 
tamiri ve bakımı gibi alanlarda faaliyet gösteren atölyeleri kapsamaktadır.

31 http://www.bodrumca.com/content/bodrum-mandalinasi.
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SONUÇ

 Konum olarak Bodrum Yarımadası’nın en batısında yer alan Turgutreis, nüfus büyüklüğü 
açısından Bodrum İlçesi’nin merkezden sonra ikinci kalabalık yerleşmesidir. Fonksiyonel 
özellikleri açısından ise yarımadanın önde gelen sayfiye yerleşmelerinden birini oluşturmakta ve 
gün geçtikçe bu işlevsel özelliği daha da belirgin hale gelmektedir. Yerleşik nüfusu 18 bin civarında 
olan beldede 30 bin civarında konut bulunmakta ve buna göre yaz sezonundaki nüfusu 100 bini 
aşmaktadır. Tarım ve su ürünleri avcılığı beldenin ikincil geçim kaynaklarını oluşturmaktadır.

 Herhangi bir kentte olduğu gibi, Turgutreis’in de çevre sorunlarından etkilenmememsi 
ve çevre kalitesinin uzun yıllar ve kuşaklar boyunca sürdürülebilmesi için, nüfus büyüklüğü ve 
yoğunluğu çok büyük önem taşımaktadır. Bilindiği gibi kirlilik, nüfusla arttığı için, çevreden 
talep edilen doğal gereksinimler de nüfusa paralel olarak artmaktadır. Yaşam çevresinin sunduğu 
doğal kaynaklar sınırsız gibi görünse bile, aslında bunların sınırlı olduğu bilinen bir gerçektir. Her 
mekan ancak belirli bir nüfusa, uygun standartlarda hizmet edebilir. Bu sayının aşılması halinde, 
standartlardaki düşüklük kabul edilmek zorundadır. Bu gerçekler ışığında, imara açılacak alanların, 
burada izin verilecek nüfus yoğunluğu, konut ve yapılaşma özelliklerinin özenle belirlenmesi ve 
Turgutreis’in taşıma kapasitesinin aşılmaması, uzun vadede büyük önem taşımaktadır. Bu aşamada 
Belediye’ye gerek izin verilme aşamasında, gerekse izleme ve denetim açısından önemli görevler 
düşmektedir. Bu bağlamda, yeşile saygılı, özellikle kamu arazilerinin ağaçlandırılarak korunduğu, 
çevre ile uyumlu imar planlarının hazırlanması ve uygulanması esas olmalıdır. Özellikle işgalden 
kurtulabilmiş narenciye bahçelerinin ve tarım alanlarının korunmasına özen gösterilmelidir.

 Önemini esasen deniz ve su sporlarından alan olan Turgutreis yöresinde kıyı ile ilgili 
olarak sistematik bir izleme ve denetim olduğu şüphelidir. Halihazırda önemli bir sağlık sorunu 
yaşanmamış olmasına rağmen, hızla artan yeni yerleşim yerleri nedeniyle bu tür bir izleme ve 
denetimin, ileride sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla, büyük önem taşıdığı açıktır.

 Turgutreis yöresi halen içme-kullanma-sulama amaçlarına uygun bir yer altı suyuna sahiptir. 
Bu yöre için bir şanstır. Ancak dikkatli ve emniyetli çekim sınırlarında kullanılmazsa, bu kaynağın 
kullanılabilirliği risk altına girebilecektir. İleride olası nüfus artışına paralel olarak yer altı suyundan 
fazla miktarda su çekilmesine, buna bağlı olarak tuzlu su girişine ve atık suların yer altı suyuna 
karışmasına karşı dikkatli olunmalıdır.

 Katı atıkların toplanıp uzaklaştırılmasında organizasyon sorunları bulunmakta, katı atıklar 
genelde vahşi döküm yöntemi ile uzaklaştırılmaktadır. Katı atıkların düzenli olarak toplanması 
ve düzenli depolama yapılması için teknik esaslara uygun olarak yer seçimi, projelendirilmesi ve 
işletilmesi gerekmektedir.

 Bu sorunların dışında yörede çevre kalitesinin korunması ve sürdürülebilmesi açısından, 
gürültü, ulaşım, sahil bandının korunması, doğanın estetik görünümün bozulması gibi potansiyel 
sorunların takip edilmesi uygun olacaktır. Bu çerçevede halkın, merkezi ve yerel yönetimlerin 
uyumla ve işbirliği içinde çalışmaları önemli bir rol oynayacaktır.

 Turgutreis beldesi, çevresindeki Akyarlar, Dereköy, İslamhaneleri ve Peksimet köyleri 
ile Gümüşlük Beldesi’nin alışveriş ve eğlence merkezi konumundadır. Beldenin etki alanında 
bulunan bu sahanın, toplam yüzölçümü 72,3 km², toplam nüfusu ise 28.837 Kişidir. Buna göre, 
Turgutreis’in ilçe yönetim statüsüne kavuşturulması mümkün görünmektedir. Yönetim açısından 
böyle bir değişikliğin yapılması, beldenin başta trafik olmak üzere pek çok sorununun çözümüne 
yardımcı olabilir. 
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Piri Reis’in Haritalarında...

Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye kitabında Minorka haritası.
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 Turgut Reis’in izinde...

MİNORKA: 

Eylül 1558’de Turgut Paşa, Kaptan-ı Derya Piyale Bey ile birlikte İspanya’ya 
bağlı Minorka Adası’nı yağmalamışlardır.
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TURGUTREİS VE AKÇAALAN                                  
TURGUTREIS AND AKÇAALAN

Ünal TÜRKEŞ*

 Beldemiz Turgutreis 1960’lı yıllara değin Muğla tarihinde Akçaalan olarak yer alır. 

 1930’lu yıllarda Bodrum 17.000 nüfuslu ilçedir. 

 Akçaalan merkez nahiyesinin toplam nüfusu aynı yıllarda 9.000’dir. 

 Okulun tek öğretmeni bayan Safiye Ünlü’dür.

 Kendisi Rodosludur. 

 Bayan kimliği nedeniyle kendisi Akçaalan’da yeterli sosyal ilişkilerin sahibi 
olamamıştır.

 Konu Bodrum Maarif Müdürü Reşat Birol’e anlatılır.

 Muğla Milli Eğitim Müdürü ile Bodrum Maarif Müdürü anlaşırlar.

 Akçaalan gibi tarihe Amiral Turgut Reis ile geçmiş ve Bodrum merkez nahiyesinin 
en büyük köyü konumunu almış olan yerleşim birimine Cumhuriyetin yetişmiş ilk 
öğretmenlerinden birini vermenin gereği üzerinde dururlar, konuşurlar ve anlaşırlar.

 1936 ders yılı başında okula Fethiye, Eşen’deki başarıları nedeniyle Milli Eğitimin 
ilk sayfalarına çıkmaya başlayan başöğretmen Hüsnü Türkeş, Akçaalan İlkokuluna naklen 
başöğretmen olarak atanır.

 İlkokulun öğrenci sayısı 80’dir.

 Öğrencilerin %75’i anne babalarıyla beraber beldenin büyük mülk sahiplerinin 
narenciye bahçelerinde çalışmaktadır. 

 Okulun devamlı öğrenci sayısının 20 dolaylarında tespit eder.

 Devamsız öğrencilerin velileriyle tek tek görüşülür. 

 Eğitimin önemi kendilerine anlatılmaya çalışılır. 

 Kızlarını okula göndermeyen öğrenci velileri özellikle aranır. 

 Cumhuriyetin eğitim reformunda kızların tuttuğu önem anne ve babalara yeterince 
anlatılmaya çalışılır.

 Köyün Cumhuriyette ilkokul üstü öğrenim gören tek çocuğu Zeyyat Mandalinci’dir. 

 Zeyyat Mandalinci’yi takip etmesi gereken erkek ve kız öğrenciler narenciye 
bahçelerinde geçen ırgatlık süreçleri nedeniyle ilkokul üstü öğrenimine geçememişlerdir.

 Bu durumu atlatmanın tek yolu kalmıştır. 

* Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, Muğla İl Belediyesi Meclis Başkanı.
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 Muhtar seçimleri yenilenmelidir. 

 İlkokul başöğretmeninin adayı Ali Şaşmaz’dır. 

 İhtiyar Kurulu Üyeleri Gebeşin Veli Usulu, Mustafa Karadağ, Ömer Batmaz ve 
Mehmet Günay olarak belirlenir.

 Bu seçimle beraber Akçaalan İlkokulunu %75’lere varan devamsızlık oranı kısa 
sürede sıfırlanır. 

 Başlayan yeni eğitim sürecinde başöğretmen Hüsnü Türkeş, Zeyyat Mandalinci’den 
sonra ilk kez sayısı 100’e yaklaşan öğrenciyi ilkokul üstü okullara gönderir. 

 Kıran Turgut - Sarınç Turgut Tepeleri 

 Gökova Körfezi’nin kuzeyinde Gökova ve Akyaka beldelerine doğru uzanan Kıran 
Dağları’nda Amiral Turgutreis’in Yaz aylarının bir bölümünde konakladığı köyler halkının 
bugüne kadar unutmadıkları anıları arasında yer alır.

 Adıyla anılan tepelerde insan konakladığı belli olan düzlükler özenle korunmuş 
olan ağaçlar ve Akdeniz bitki örtüsüne dahil doğal korular hala dikkati çeken kalıntılar 
arasındadır.

 Kıran köyünün eski muhtarlarından Kubuzun Ahmet Çavuşla 1960’lı yıllarda 
yaptığımız sohbet görüşmelerinde Turgutreis’in, sıcakların yüksek derecelere çıktığı 
günlerde ve haftalarda Kıran doruklarına çıkarak rahatladığını anlardık.

 Sarın köyü eski eğitmenlerinden Mehmet Durgut’la aynı yıllarda yaptığımız 
görüşmelerde Amiral’in ara ara Kıran köyünün Gökova körfezine bakan doruklarında, 
ara ara da Sarınç köyünün aynı körfeze bakan doruklarında kısa sürelerde de olsa gelip 
konakladığı görüşlerini köyün eski atalarından kalan anılar halinde paylaşırdık.

 Turgut Soyadı İle Anılan Aileler 

 Bu ailelerin Muğla merkez ilçede Yerkesik Kıran, Sarınç, Çiftlik ve Akçaova’da 
yerleştiklerini görmekteyiz.

 Bodrum ilçesinde bu soyadını taşıyan aileleri Bodrum ilçe Merkezi, Gökçebel, 
Yalıkavak, Ortakent, Güvercinlik, Yahşi, Bitez, Mumcular, Akyarlar’da görmekteyiz.

 Durgut Soyadı İle Anılan Aileler

 Bu ailelerin merkez ilçede oturdukları yerleşim birimleri Yerkesik, Denizova, Kıran 
ve Sarınç köyleri olarak belirledik.

 Bu soyadını Bodrum ilçesinde taşıyan ailelere Bodrum Merkez, Dere, Gökpınar ve 
Mumcular köylerinde rastlamış bulunmaktayız.

 Öğrencilerinin Anlattıkları

 Mehmet Ceylan (Emekli öğretmen – Folklorist):

 Hocam Hüsnü Türkeş biz öğrencilerini sık sık Amiral Turgutreis’in doğduğu yer olan 
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Karabağlar Mahallesi’ne götürürdü. 

 İlkbahar ve sonbahar aylarının elverişli iklim günlerinde o günkü derslerimiz 
Karabağlar’da yapılırdı. 

 Karabağlar’ın coğrafi konumunu ve Ege Denizi’ne olan hakimiyetini biz mahallede 
yaptığımız derslerde görür anlardık.

 Hattı balanın dorukları işaret ettiğini, Turgut Reis’in bu doruklardan hattı taksimlere 
tevzi olduğunu ve Akçaalan sahillerinde gemilerle denize kavuştuğunu öğrenirdik.

 Turgutreis’in denize olan tutkusunu ve sevgisi bizzat görürdük. 

 Onun bu tutkusunun ve sevgisinin ötelerine geçen engin denizlerin büyük ve 
zapdedilemez duygularının, Turgut Reis’i nasıl beylerbeyi yaptığını anlar, hissederdik.

 Gülizar Karaduman (Emekli öğretmen):

 Hocamız Hüsnü Türkeş derslerini uygulamalı olarak anlatmayı tercih ederdi. 

 Özellikle tarih ve coğrafya derslerinde bizi Karabağ Mahallesine götürürdü.

 Mahallenin kurulu bulunduğu dağın yüksekliğini geometrik şekillere ve hesaplara 
göre yapar bizlere anlatırdı. 

 Dağın önündeki günbatımı sahilleriyle dağın ardındaki Akyarlar Ovası’nın Akçaalan 
için ayrı bir statü taşıdığını anlatırdık.

 Karabağ’ın Bodrum yarımadasının batı sahillerine dolanan Ege Denizi’nde çok 
önemli bir sığınma yeri olduğunu söylerdi. 

 Aynı derslerin uzantısı olarak bizi Akçaalan sahilindeki Kadıkalesi, Domalan ve 
Akyarlar Feneri’ne götürürdü. 

 Buralarda Türkleşme döneminden önceki yıllarda yapılan kulelerin, manastırların, 
şapellerin günümüze kalan tarihi gerçeklerini bize anlatırdı. 

 Çocukluğu bu tarihsel mekanlar arasında geçen Turgut Reis’in toprak ve yeşil 
sevgisinin denizlerde mavi sevgisiyle büyüdüğünü dile getirirdi. 

 Akdeniz’in Osmanlı’nın iç denizi olduğu günlerde, bu güzel ve bereketli topraklardan 
yetişen Turgutreis’in insan, toprak ve deniz sevgisiyle dolu olan Turgutreis olduğunu 
kendisinden duyardık.

 Mustafa Selçuk (Topçu Albay):

 Bizleri yetiştiren hocam Hüsnü Türkeş’in bizlerde yarattığı tarih bilincini ve çevre 
sevgisini yaşantımız boyunca unutmadık. 

 Coğrafya derslerinde mutlaka Karabağ Mahallesi’ne giderdik. 

 Turgutreis’in doğduğu Karabağ Mahallesi’ni coğrafi terimlerin içinde yerinde 
görürdük.

 Mahallenin mandırasından Akçaalan’ın gün batımı sahillerine uzanan yaşam 
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çizgisinde coğrafyanın en güzel manzaralarına kavuşurduk. 

 Turgutreis’in denizlere olan aşkının Akçaalan topraklarının bereketinden fışkırdığını 
anlardık. 

 Emekliliğimde Antalya’ya yerleştim. 

 Muğlaspor maçı için Muğla’ya gitmek isteyen oğluma bir şartla izin verdim. 

 Bize Akçaalan’ın, Amiral Turgut Reis ile genişleyen büyüyen tarihini, yarımadanın 
batısında tuttuğu büyük coğrafi önemi küçük belleklerimize hiç unutmayacağımız şekilde 
aşılamış olan Hüsnü Hocamın yaşlılığını geçirmekte olduğu Yerkesik’teki evine uğrayacak, 
hocamın elini öptükten sonra Muğlaspor maçına yetişecekti. 

 Oğlumun Muğla’dan dönüşünde bana anlattıkları, hocamı hiç tanımamış olan 
oğlumun anılarını da zenginleştirmişti. 

 Emin Klavuz (Emekli Öğretmen):

 Akçaaalan İlkokulu’nu bitirdiğimizde, emsallerimize oranla daha çok bilgiye 
sahiptik. 

 Köyümüzün büyük amirali Turgut Reis’i bu derece ayrıntılarıyla henüz 
tanıyamamıştık. 

 Soyadları Tengiz, Pekdemir ve Mandalinci olan ailelerin geçmişe uzanan büyük aile 
yapılarının temelinde Turgut Reis’in bulunduğunu bizler hocamızın tarihe ve coğrafyaya 
olan engin vukufiyetinden anlamıştık. 

 Sizdeki bu tarih ve çevre bilincinin babanızdan geldiğini çok iyi anlıyorum. 

 Gazetenizle, yazdığınız kitaplarla köyümüzü, büyükleri ve ilçemiz Bodrum’u daha 
iyi anlamaya başlamışsak, sanırım bu bilgilerin temelinde de 10 yıl kaldığı Akçaalan’da 
eğitim devrimi yaratan babanızın büyük etkisi var. 

 Cevat Tekin (Ören Sağlık Memuru):

 Bizler Akçaalan İlkokulu’nun çok şanslı öğrencileriyiz. 

 1935-1945 yılları arasında Akçaaalan’da görev yapan başöğretmenimiz Hüsnü 
Türkeş bize önce kendi tarihimizi belitti.

 Karabağ Mahallemizin yetiştirdiği Cezayir Beylerbeyi Amiral Turgut Reis’in ana 
babalarımızdan duyduğumuz özet bilgileri genişleten ve Turgut Reis’in ayrıntılarına inen 
tarih dersleriyle unutamadığımız hocamız Hüsnü Türkeş’i daima şükranla yad etmekteyiz. 

 Zeki Çetiner (Ula Ziraat Teknisyeni):

 Akçaalan İlkokulu 1935-1945 yılları arasında çok büyük eğitim devrimine sahne 
olmuştur. Bu dönem Cumhuriyetin ilk öğretmenlerinden Denizli Öğretmen Okulu mezunu 
Hüsnü Türkeş’in dönemidir. 

 Bizler hocamız gelene kadar köyümüzün okuyan ilk evladı olarak Muğla eski 
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milletvekillerinden ve Menderes Hükümeti bakanlarından Zeyyat Mandalinci’yi bilirdik.

 Hocamızın 1935-1945 yılları arasında görev yaptığı Akçaalan ilkokulu 10 yıl içinde 
100’e yakın ilkokul üstü öğrenim gören öğrenci yetiştirmiştir. 

 Bizler önce kendi tarihimizi ve coğrafyamızı belleyerek ilkokul üstü öğrenimine 
geçtik. 

 Turgut Reis’in Karabağlar’daki, Akçaaalan’daki, Akyarlar’daki çocukluk yıllarını 
o dönemde öğrendik. Bazı derslerimizi Akçaalan İlkokulu’ndan Karabağ Mahallesi’ne, 
Akyarlar köyüne ve Kadıkalesi’ne bizzat giderek yaptık.

 Turgut Reis’i denizlerde cihangir yapan bu toprakları, bu toprakların insanlarını, bu 
insanların yeteneklerini bizzat onun yaşadığı yerleri gezip görerek tanıdık. 

 Amiralimizi hala Turgutreis’te yaşayan torunlarının torunlarını bize yetkin olarak 
öğreten öğretmenimizi unutamıyoruz. 

 Hüseyin Süzen (Turgutreis Belediyesi’nde 4 Dönem Başkanlık Yaptı):

 Akçaalan İlkokulunu bitirdikten sonra beni babam Emin Süzen o yılların müfredatı 
ve öğretmenleriyle ünlü Milas Ortaokuluna yazdırır. 

 Milas Ortaokulu’nda öğretmenlerimizin verdiği Turgut Reis ödevini yazarken 
ve anlatırken kullandığım kelimeler ve değindiğim bilgiler öğretmenlerimizin o derece 
dikkatini çekmiş olmalıydı ki bana hangi ortaokuldan naklen geldiğimi sordular. 

 Edindiğim bilgilere, konuşma üslubuma ve kalemime yön veren öğretmenin Akçaalan 
başöğretmeni Hüsnü Türkeş olduğunu söyledim.

 Hocam Hüsnü Türkeş, biz öğrencilerine kendi köyümüzün tarihini o derece derin 
bilgilerle öğretmişti ki, edindiğimiz bu bilgiler bize yaşamımız boyunca rehber oldu.

 Her şeyi olduğu gibi beldemize, benim belediye başkanlığım döneminde adını 
verdiğimiz Turgut Reis bahsinde de bizim ilk rehberimiz hocam Hüsnü Türkeş idi. 

 Alaaddin Öztürk (Terzi, Muğla Merkez İlçe Yerkesik Belediye Meclisi Eski 
Üyelerinden):

 Yerkesik’te yerleşen ailelerin kökenleri ve geliş yönleriyle yerleşim alanları üstüne 
çok derin söz bilgilerine sahip Yerkesik İlkokulu’nun eski öğretmenlerinden ve Yerkesik 
Tarım Kredi Kooperatifi kurucu müdürü olan Naci Gürkan, dükkanıma sık sık uğrayarak 
ailemiz hakkında bana kimsenin bilmediği bilgiler verirdi. 

 Bu görüşmelerden edindiğim bilgilere göre ailemiz Bodrum yöresinden Yerkesik 
yöresine gelip yerleşmişti. 

 Bodrum-Yerkesik arasındaki geliş yollarında yerleşmiş olan ve Türkoğulları diye 
bilinen ailelerin Turgut Reis’ten arda kalan aileler olduğunu çok kereler Naci Gürkan’dan 
dinlemiştim. 

 Yerkesik Belediye Meclisi’nin eski üyelerinden olup, amcam Halil İbrahim Öztürk’ün 
damadı Hayati Gürler Yerkesikli ailelerin geliş yönleri ve kaynakları üzerinde, bu yönleri 
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ve kaynakları iyi bilen ailesinin büyükleriyle yapmış olduğu konuşmaları ve sonuçları bana 
anlatırdı. 

 Bodrum’dan Turgut Reis’in aile efradından çıkıp önce Milas ilçesinin Pinar ve 
Kalem köyleri arasında uzanan Kadı Yaylası’na yerleşen Bodrum’lu Türk Ailesi tımarlı 
sipahilerinin vergi baskısından kaçarak Yerkesik Çatak Vadisi’ne inmişlerdi. Bu vadiden 
kalkan ailemizin reisi Koca Türk Devrim kaza merkezi olan Yerkesik’ine gelip yerleşmişti. 

 21. Dönem Muğla Milletvekili Dr. Nazif Topaloğlu bizim Turgut Reis’e dayandığı 
bilenler tarafından ileri sürülen ailemizin yetişmiş son fertleri arasındadır.

 Turgut Reis’in İstanbul’da Yaşayan Torunları

 Şevket Turgut Paşa (1857-1924):

 Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa’nın Kurmay Subayı.

 Balkan Savaşında Kolordu Komutanı olarak Bulgarlara karşı savaştı. 

 1. Dünya Savaşında Kafkasya, Filistin ve Suriye cephelerinde savaştı. 

 2. ve 3. Damat Ferit Paşa hükümetlerinde Nafia Bakanı oldu (1919).

 4. ve 5. Damat Ferit Paşa hükümetlerinde Harbiye Nazırı oldu (1920).

 Anadolu’da başlayan Kuvva-yı Milliye Hareketine sıcak baktığı için hükümetten 
istifaya zorlanarak Orgeneral rütbesiyle emekliye ayrıldı (1921).

 Leyla Turgut (Yüksek Mühendis Mimar):

 İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Cumhuriyet Dönemi mezunlarından olan Yüksek 
Mühendis Mimar Leyla Turgut, yaşamını geçirdiği İstanbul’da önemli mühendislik ve 
mimarlık projelerinin müellifleri arasında adını duyurmuştur. 

 Leyla Asım Turgut (1910-1990) (Rekortmen Yüzücü):

 Yüzmeye 1928’de başladı.

 Avusturya’daki Word Herse gölünü 0.03’lük dereceyle baştan başa yüzerek rekor 
kırdı (1929).

 1933’de Türkiye’ye döndü. 

 Fenerbahçe Kulübü sporcusu olarak Bayan Yüzme Milli Takımı’na seçildi (1934).

 Aynı yıl elde ettiği 100 ve 400 metre serbest rekorları 1956 yılına kadar süren 22 yıl 
içinde kimse kıramadı. 
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Piri Reis’in Haritalarında...

Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye kitabında Malta haritası.
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 Turgut Reis’in izinde...

MALTA: 

1522’de Rodos’un Kanuni tarafından fethinden sonra St. Jean Şövalyeleri 
Malta’ya yerleşmişler, Osmanlılara karşı mücadelelerini buradan 
sürdürmüşlerdir. Malta ve ona bağlı olan Gozo adası birçok defa Turgut 
Reis’in akınlarına hedef olmuştur. 

……

Son olarak Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1565 yazında Malta’yı 
fethetmek üzere gönderilen Osmanlı donanmasını ve kuşatma kuvvetlerini 
yönlendirerek destek olması için görevlendirilen Turgut Paşa, St. Elmo 
kuşatması sırasında 23 Haziran’da 80 yaşında iken şehit düşmüştür.
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ŞİRKET-İ HAYRİYE (HATIRAT)

Ahmet YÖRÜK *

Sayın belediye başkanım, değerli hocalarım, kıymetli misafirler. Hepinizi saygı 
ile selamlıyorum. Efendim benim konum Şirket-i Hayriye. Hayırlı Şirket. Mim Kemal 
hocam sabah çok güzel ifade etti. Denizin bir ruhaniyeti var dedi. Buna ben de inanıyorum. 
Boğaziçi’nin de bir ruhaniyeti var. Şimdi bahsedeceğim Şirket-i Hayriye vapurlarının da bir 
ruhaniyeti var. Bunlar çok aziz güzel şeyler. Bunlar şifalı, sefalı, gıdalı şeyler. 

Kıyısından köşesinden de olsa sonuna doğru Şirket-i Hayriye vapurlarına yetiştim. 
Yusuf Tengiz hocam davet edince bu konuyu icat ettim. Bağışlayın, mazi cennetine beraber 
dalmak istiyorum sizinle. O güzelim Boğaziçi’ni… şimdi de ne kadar güzeldir… bu yıl 
mevsim gecikti, erguvanlar henüz açtı. Morarmıştır şimdi Boğazımızın iki yakası bugün. 
Peşinden ıhlamurlar, manolyalar gelecektir. İyi ki Boğaz’da oturmuyorum. Zaten aklım 
iki karış havada… Çocukluğum Beşiktaş’ta geçti. Daha sonra Beylerbeyi’nde oturdum. 
Salacak’ta oturdum. Ee tabi Boğaz’ın güzelliklerini tattım. Aklımız orada. Nasıl şimdi biz 
burada deniz kıyısında denize hasret isek, biz de İstanbul’da Boğaziçi’ne hasretiz. Ben bu 
suları uzun zamandır görmedim, hasretim. 

Şirket-i Hayriye; Boğaziçi’nde yerleşmeler arttıkça ulaşım ihtiyacı genişliyor. 
Ulaşım mekanizması genişledikçe yerleşmeler de artıyor. Fetih’ten sonra fazla bir yerleşme 
yok. XVIII. Yüzyılda geniş çaplı yerleşimler başlıyor. En eski yalımız Amcazade Hüseyin 
Paşa yalısı. Bugünlerde sanırım tekrar elden geçiriliyor. 300 yıllık bir mazisi var. Yerleşme 
Boğaziçi köylerinde oluyor. Orası güzel bir tabiat parçası. Ulaşmak da gerekiyor. Belediyeyi 
de kamçılayan nüfus artışı ve yerleşimin artması. Ulaşım imkanları 1850’lerde had safhaya 
varıyor. Artık bu mavnalarla, kayıklarla pek yürüyemeyeceği anlaşılınca Sultan Abdülmecid 
döneminde bu ulaşım konusunun ciddi bir şekilde ele alınması söz konusu oluyor. Sadrazam 
Mustafa Reşit Paşa’nın gayretleriyle beraber İngiltere’ye gemi siparişi veriliyor. O yıllarda 
tersanenin henüz yeterli durumda olmadığı anlaşılıyor. İngiltere’ye altı tane gemi siparişi 
veriliyor. Daha sonra bunlara Rumeli, Tarabya, Göksu, Beylerbeyi, Tophane ve Beşiktaş 
isimleri veriliyor. Ve bu arada bir şirket kuruluyor: Şirket-i Hayriye. Kuruluş tarihi 1851. 
Yani yüz altmış yıl oldu şirket kurulalı. Ama bunu 1945 yılında lağvedilip Denizcilik 
İşletmeleri’ne devredilmesini hesaba katarsak, aşağı yukarı yüz yıla yakın bir süre varlığını, 
işlevini sürdürüyor. 

Şirket-i Hayriye, Osmanlı devletindeki ilk anonim şirket. Bu çok önemli. Şirketin 
ortakları arasında padişah, sadrazam, paşalar, galata bankerleri var. Böylece tahvilat, yani 
borsanın da işlem gören ilk şirketi de denebilir, ilgili arkadaşlar onları takip ediyorlar. 
Şirket-i Hayriye 60.000 kuruşa kuruldu. 25 yıllık bir imtiyazı var. Çalışma alanı da Boğaziçi. 
Çünkü Seyri Sefain idaresi daha sonra Kadıköy-Adalar-Bakırköy-Yeşilköy hattında başka bir 
imtiyaz sahibi şirket olarak ortaya çıkıyor. Yani, Şirket-i Hayriye münhasıran Boğaziçi’nde 

* Prof. Dr., Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Finans Bölümü.
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hizmet veren bir kuruluş olarak karşımıza çıkıyor. Gemiler peyderpey yapılıp İngiltere’den 
geliyor. Gelen gemiler ağaçtan yapılmış, kömürle çalışıyorlar. Çok büyük olmayan gemiler. 
Gemilerde kadınlar kısmı ayrı, erkekler kısmı ayrı. Tuvaletleri var. Kışın soba ile ısınılıyor. 
Tabi gemilerin gelişinden sonra kayıkçılar, mavnacılar isyan ediyorlar. Onların da işleri 
bozuluyor. 

Gelen vapurlar baca numarası alıyor. Bacalarında numaraları var. Bu numaralar yetmiş 
yediye kadar uzanacak. İsimleri çok güzel. Önce mekan isimleri veriliyor. İstanbul’un deniz 
kıyısındaki köylerinin kasabalarının isimleri veriliyor. Daha sonra da nefis isimler var, ben 
o isimlere meftunum. Olağanüstü güzel isimler… cezbediyor beni o isimler. Bir kısmına da 
yenileşmiş halleriyle de olsa yetişme şansına sahip oldum. 

Daha sonra İstinye, Sarıyer, Beykoz, Kabataş, Galata, Büyükdere, Beyazıt, Kandilli, 
Bahariye gibi isimler alıyor gemiler. 1860’lardan sonra isimler biraz farklılaşmaya başlıyor. 
Mesela Yirmi Sekiz Meymenet, Yirmi Dokuz Nusret, Otuz İki Meserret, Otuz Sekiz Şükran, 
Otuz Dokuz Neveser, Kırk Üç İkdam, Kırk Altı Rüçhan, Kırk Yedi Tarz-ı Nevin. Efendim 
ben Tarz-ı Nevin’e yetiştim. Çocukluk yıllarında hayaller kurardım. Tarz-ı Nevin ismi bana, 
Tarzan’ın Evi gibi gelirdi. Bir kere bu Şirket-i Hayriye gemileri bir masal. Tasarımları 
olağanüstü mükemmel. Adeta bizi efsunlardı. Oturduğunuz zaman çocukluğumuzda daha 
çok kenarları tercih ederdik. Üst tarafta kaptan köşkü olurdu. 1950’lerin yazından itibaren 
ailecek Küçüksu’ya giderdik. Oraya ilk vapurla gidilir, son vapurla dönülürdü. Gemiye 
binince ilk işim kazan dairesine bakardım. Yarı beline kadar açık insanlar kazanlara kömür 
atıyorlar. Tuhaf bir yanık, is kokusu olurdu. O insanlar kışın biraz rahat, ama yazın sıcakta 
sıkıntılı oldukları anlaşılıyordu. Gemiler olağanüstü güzeldi. Bu arada bir kıskançlığımı 
ifade edeyim. Ben Büyük Esma Sultan İlkokulu’ndan mezun oldum 1960 yılında. En iyi 
arkadaşım Feyzi Selimiye’de ortaokul askeri öğrencisi oldu. Zaten köy içinde otururdu 
Beşiktaş’ta. Ben her pazar günü onu iskeleye gidip uğurlardım. Ya Üsküdar’a, ya Salacak’a 
vapurla geçerdi. Küçücük bir asker; haki elbiseler, subay kıyafetinde böyle minyatür bir 
subay gibi arkadaşımı çok kıskanırdım. Bu vesile ile de Tarz-ı Nevin’i müsaadenizle bir kez 
daha anmış oluyorum. Bugün Feyzi’miz emekli albay efendim. 

Bu güzel gemi isimleri, gene yer isimleri olarak devam ediyor. Yetmiş Bir Halas, 
Yetmiş Dört Altınkum, Yetmiş Beş Kocataş, Yetmiş Altı Sarıyer. Bizim kuşak bunlara 
rahatlıkla yetişiyor. Bu gemiler zaman içerisinde baya yolcu taşımaya devam ediyor. 
I. Dünya Savaşı öncesinde yıllık on sekiz milyon kişiyi taşıyorlar. Savaş yıllarında da 
çalışmaya devam ediyorlar. Çanakkale ve İstiklal Savaşları’nda yararlılıklar gösteriyorlar. 
Şirket gemilerinden on tanesi batırılıyor. Bir kısmı Çanakkale’de, bir kısmı da Karadeniz’de 
Ruslar tarafından. Diğer vapurların bir kısmı da Hasköy tersanelerinde elden geçiriliyor. 

Değerli konuklar, size Suhulet adlı arabalı vapurundan bahsetmek istiyorum. Şirket-i 
Hayriye’nin İngiltere’de yaptırılan bu tasarımı, Türk mühendisleri tarafından yapılan 
gemilerinden. Belki de tarihte yaptırılan ilk arabalı vapurdur. Korumalı, teknik olarak ağaçlı 
ve metal saçlıydı. İngiltere’de bazı gemiler parça parça gönderilip Hasköy’deki tersanede 
birleştiriliyordu. Türkler belki de tarihlerindeki ilk montaj sanayiini gemicilik alanında 
kullanmışlardır. Bu dönemde Hasköy tersanesi baya iş görmüştür. 

Şirket-i Hayriye yalnız vapurlarla olmuyor. Kaptanları da önemli. Çalışanlar hep 
Osmanlı vatandaşı. Önemli kaptanları var değişik isimlerde, nezaketleri ve zerafetleriyle. 
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Şirket-i Hayriye bir iskele geleneğini oluşturuyor. Gacır gucur ağaç iskeleler. Yolcular 
ha keza bambaşka bir şey. Boğaz yerleşime açıldıkça işler güzelleşiyor, gelişiyor. İskeleler 
de… Beylerbeyi iskelesi… Hani meşhurdur ya Çengelköy’ün sebzevatı, Beylerbeyi’nin 
teşrifatı, Kuzguncuk’un muzahrafatı, Üsküdar’ın salavatı. Bunları genişletmek de 
mümkündür. Beylerbeyi’nin teşrifatı, kaptanları bizar eden bir iskele. 

Efendim ortaokulu Fındıklı Ortaokulu’nda okudum. Kabataş’ta set üzerinde. Hala 
yandan çarklı arabalı vapurları çalışıyordu Üsküdar-Kabataş’tan. Bizim çocukluğumuzda 
Çırağan’da öğrenmiştik yüzmeyi, Şeref Stadı’nda, Şehir hatları geçerken. Cümbür cemaat 
denize atlar ve sırtüstü yüzerdik. 

Şirket-i Hayriye büyük hizmetler yapmıştır. Zaman içerisinde iskeleler değişiyor, 
Boğaziçi köyleri büyüyor, tarzlar tavırlar gelişiyor ve 1945 yılında da Şirket-i Hayriye 
Denizcilik İşletmeleri’ne veya Münakalat Vekaleti’ne devrediliyor o günün şartlarında. 
Günümüzde de bu güzellikler İDO ile devam ediyor. Bir de anmadan geçemeyeceğim. 
Bacanın güzelliği. Yani grafik sanatının bu kadar güzelleştiği bir şey olabilir mi? Çift çıpa, 
çift ay yıldız. Suavi Sonar, nur içinde yatsın, onu da anmak gerekiyor burada. Yani bir 
grafik tasarımı bu kadar mı güzel olur. Bunu görüp de sevmemek mümkün mü? Onların 
bizim gönlümüzde yeri var. Ben de kendimi bir bakıma bahtiyar hissediyorum. Bu gemilere 
kıyısından köşesinden yetişebilmiş olmanın bahtiyarlığını hissediyorum. Ama geleneğimiz 
sürüyor Boğaz’ın kıyısında. Son yıllarda yapılan gemilerin tasarımları da oldukça güzel. 
Yalnız denizle haşır neşir olabilme şansı biraz zayıf. 

Bu güzel toplantı ümit ediyorum ki artık geleneksel hale gelecektir. Başkanımızın da 
desteği, hocalarımızın ve Turgutreis belde sakinlerinin katkılarıyla. Metinlerin kitap haline 
getirilmesiyle daha kalıcı, verimli, ülkemiz için yararlı sonuçları olacaktır. 

Hepinizi saygı ile selamlıyorum. 
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KAPANIŞ KONUŞMASI

Prof. Dr. Mim Kemal ÖKE

Bu sempozyumda çok değişik fikirler ortaya çıktı. Toparlamak istiyorum. Şunu 
hemen belirtelim ki, Bodrum çok önemli bir yer. Yani uluslararası bir yer. Bodrum’un 
içerisinde de, sayın başkanım, Turgut Reis ismi herkese layık değil. Dolayısı ile Turgut Reis 
ismine siz sahipsiniz. Bu beraberinde büyük bir sorumluluk getiriyor. Evelallah bunu da 
güzel icra ediyorsunuz. O bakımdan şükranlarımızı arz ediyoruz size. Burada da bahsedildi. 
Turgutreis beldesinin denize hizmeti hep devam ediyor. Tengiz ailesinden, yani Turgut 
Reis’in ailesinden denize hizmet verenler çoktu. Navarin’de Hacı Ali Kaptan’ı bu vesile 
ile analım derim. Bu arada Bodrum’un Türk denizcilik tarihinde şehitleri vardır. Onları 
da anmadan geçemeyeceğim. Dumlupınar şehidi Mehmet Kızılışık ve Emin Süzen. 1974 
Kıbrıs Barış Harekatı’nda Kocatepe şehit olan Yusuf Cansevdi. Onu da analım. 

Ben bu salonda şunu gördüm. Bu salon çok basık bir salon. Bizim gibi denizlere 
açık, sonsuzluğu görmeye alışık insanlar için bu salon bastı. Ama bu salon ferahlatıcı bir şey 
verdi. Turgut Reis’in ruhu burada rahat. Yoksa bu kadar kısıtlı zamanda bunca insanı burada 
toplamak mümkün olmazdı. Ve konuşmalara da çok dikkat ettim. Bazen ayrı tellerden 
çalınıyordu. Ama bu ruhu ben burada gördüm. İşte en önemlisi budur. Deniz çok önemlidir. 
Deniz olmasa, biz de burada olmazdık. 

Aynı zamanda kültüre de, sanata da özel bir önem vermemiz gerekiyor. Belediye bu 
işe sahip çıkacak. Bu sempozyumlar da devam edecek. Mehmet başkanımızla da görüştük. 
Bunun sözünü de aldık. Arkadaşlarımızla da bunun üzerinde durduk ve inşallah sonraki 
sempozyum uluslararası olacak. 

Şimdi Bodrum kültürüyle, Turgutreis kültürüyle ön plana çıkmalıdır. Bodrum, 
kültürü ve sanatı ile ön plana çıkıyor. Siz yapmasanız da çıkıyor. Ama bir fark var. Bunu 
dışardan gelenler yapıyorlar. Dışarıdan baleciler geliyor, dışarıdan felsefe okulları geliyor. 
Peki, Bodrumlu nerede? Yani sizin üretmeniz lazım. Sizin burada fikir, felsefe, sanat, kültür 
üretmeniz lazım. 

Zafer bey (Kutluğ), Turgutreis’e güzel bir marina yaptınız. Marinaya gidiyorum. Bir 
tane kupa alacağım. Üstünde Turgut Reis’in resmi olsun. Var mı? Niye kimsenin aklına 
gelmiyor. Bu söylediğim en basit örnek. Burası Turgutreis beldesi değil mi? Erol burada. 
Erol Mütercimler’in evine gidin müze gibidir. Dünyanın neresinde çıpa gördüyse bulmuş 
almıştır. Her şey böyle denizle ilgilidir. Turgut Reis’in burada şakır şakır satılması lazım. 
Satılması derken görülmesi lazım. Buna herkesin sahip çıkması lazım. Büyük guletler 
yapmanıza gerek yok, küçüğünden yapın. İnsanlar hatıra diye alır evlerine götürürler. Alıp 
evlerinin bir köşesine koyarlar. Gemi maket kurslarının kurulması lazım. Burada bu kadar 
emekli insan var, bulun onları çalıştırın. Burada kültür bilincinin verilmesi lazım. Yeni bir 
merkeziniz açılıyor galiba, o binanın içerisinde bir kütüphanenin olması Turgut Reis ile 
ilgili kitapların bulunması lazım. Bir araştırma merkezinin kurulması lazım. Mutlaka ve 
mutlaka Akdeniz XXI. Yüzyılın en önemli stratejik merkezlerinden biri olacaktır. Akdeniz 
araştırmalarına sahip çıkmak lazım. Siz sahip çıkarsanız öncelik sizde olur. “Turgut Reis 
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Akdeniz Araştırmaları – Uygarlıkları Merkezi” gibi merkezler kurulabilir. Her yöre bir 
heykelle anılır. Turgut Reis’in heykelini yapın, adalardan bile görünür olsun. Marinaya 
getirin, Turgut Reis’in kadırgasını bire bir inşa edin. Girenden çıkandan para alın. Bunlar 
yapılması gereken şeyler. Tüm bunlar için uzman istiyorsanız, bakın burada tüm bu kadar 
insan size nefer olmaya hazırdır. Bir sempozyum var dediniz, bir düdük öttürdünüz herkes 
buraya geldi. Herkes burada bilâbedel çalışmaya, Turgut Reis için seferber olmaya hazır. 
Ama bu etkinliğin mutlaka kurumsallaştırılması lazım. Bizler Turgutreis beldesinin gönüllü 
elçileri olarak çalışmaya hazırız. Alırsınız fikirleri, ister yaparsınız ister yapmazsınız. Tabi 
bir takım fikirlerin projelerin gerçekleştirilmesi için para lazım. Para için de, kendimiz için 
istersek namerdiz, ama ben Turgutreis beldesi için dilencilik yaparım. Erol (Mütercimler) 
da yapar, Tarık bey (Eray Çakır) de yapar, Ahmet bey de... Buradaki herkes yapar. Buradan 
çıkmış iş adamları var, onlardan da kaynaklar sağlanabilinir. Daha önce de söylemiştik. 
Turgut Reis’in adının olduğu yurt dışındaki beldelerin belediye başkanlarıyla temas kurup 
onları buraya davet etmek, onlarla birlikte ortak etkinlik yapmak gerekiyor. Böylelikle Türk 
insanının imajının doğrultulmasını sağlamak ve Turgutreis beldesinin evrenselleşmesinde 
katkıda bulunmak. Özellikle yaz döneminde isim yapmış büyük üniversitelerin yaz okulları 
vardır. Siz burada büyük üniversiteler için bir yer açarsanız gelir yaz okulu dönemini burada 
geçirirler. Bu sizin için bir tanıtım imkanıdır. Bilimsel ehliyet ve donanımın bulunduğu bir 
beldeye üniversiteler gelerek yaz okullarını burada yapmak isterler. Dolayısı ile bunlar da 
kullanılabilinir diye düşünüyorum. 

Hakikaten şu kadarını söyleyeyim ki, burada yek vücut olmuş bir şekilde Turgut 
Reis’e ve Turgut Reis’in adına, onun beldesine bu kadar içtenlikle sahip çıkan sizlere 
minnettarız. Turgut Reis’i sevenler olarak minnettarız, Türk denizciliğini sevenler olarak 
minnettarız. Gerçekten de muazzam bir misafirperverlik gösterdiniz. Şu gayretin arkasında 
çok sayıda isimsiz kahramanın imzası var. Onlara şükran borcumuz da bakidir.



SEMPOZYUMDAN GÖRÜNTÜLER
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